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K r o n i k a

Birželio 13 d. Generalinėje miškų urėdijoje 
aptartos medienos perdirbėjų ir valstybi-
nių urėdijų bendradarbiavimo aktualijos. 
Susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento direktorius V. Vaičiū-
nas, generalinis miškų urėdas B. Sakalaus-
kas, generalinio miškų urėdo pavaduoto-
jas G. Visalga, „Lietuvos mediena“ asocia-
cijos prezidentas G. Pangonis, Medienos 
perdirbėjų asociacijos direktorius J. Zim-
nickas. Apžvelgta situacija vaLstybiniuose 
miškuose, aptartos bendradarbiavimo 
su perdirbėjais problemos. Asociacijų 
atstovai išsakė nuomonę, kad pastaruoju 
metu praktiškai nekyla problemų tarp 
miškų urėdijų ir perdirbėjų, apvaliosios 
medienos pirkimai vyksta sklandžiai, pa-
gal grafiką. Aptarti II pusmečio konkursų 
rezultatai, konkursų metu pasitaikančios 
problemos, Apvaliosios medienos parda-
vimo taisyklių galimas tobulinimas.

Birželio 15 d. Norvegijoje, Osle vyko Eu-
ropos valstybių bendradarbiavimo miškų 
politikos srityje proceso „Europos miškai“ 
šeštoji konferencija, kurią organizavo 
Norvegija ir Ispanija. Šioje konferencijoje 
dalyvavo daugiau kaip 40 Europos vals-
tybių atstovai. Iš Lietuvos buvo atvykęs 
aplinkos ministras G. Kazlauskas ir Miškų 
departamento direktorius V. Vaičiūnas. 
Ministras G. Kazlauskas kartu su kitų Euro-
pos šalių ministrais, atsakingais už miškus 
ir miškų ūkį, pasirašė sprendimą, kurio 
pagrindu bus pradėtos derybos dėl teisiš-
kai įpareigojančio tarptautinio susitarimo 

Birželio 4 d. KMAI kolegijoje įvyko 
18 laidos miškininkų, baigusių šią moky-
mo įstaigą prieš 30 metų, susitikimas. 

Birželio 6 d. kilęs gaisras Šilutės rajono 
Traksėdžių durpyne padarė didžiulės 
žalos aplinkai – sunaikino Aukštumalos 
pelkės ekosistemą, saugomą Aukš-
tumalos telmologiniame draustinyje. 
Šioje aukštapelkėje buvo aptiktos euro-
pinės svarbos buveinės, kurias būtina 
išsaugoti. Aplinkos ministerija kreipėsi 
į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentą įvertinti, ar UAB „Klas-
mann-Deilmann Šilutė“, eksploatuodama 
šį durpyną, laikėsi visų durpynų gaisrinės 
saugos reikalavimų. Šio departamento 
išvados padės išsiaiškinti gaisro kilimo 
aplinkybes.

Birželio 8 d. LR švietimo ir mokslo minis-
tro įsakymu „Dėl doktorantūros teisės 
suteikimo” patvirtintas mokslo ir studijų 
institucijų, kurioms suteikiama doktoran-
tūros teisė nurodytose mokslo kryptyse, 
sąrašas. LAMMC-ui kartu su Vytauto Di-
džiojo universitetu ir Nencki ekspertinės 
botanikos institutu (Lenkija) suteikta Fi-
zinių mokslų srities Biochemijos krypties 
doktorantūros teisė, o su LŽŪU – žemės 
ūkio mokslų srities Agronomijos bei Miš-
kotyros krypčių doktorantūros teisės.

Birželio 8 d. vykusiame Generalinės miš-
kų urėdijos kolegijos posėdyje aptarti 
svarbūs miškų ūkio veiklos bei pažangių 
technologijų diegimo gamyboje klausi-
mai (plačiau – 5 p.). 

Birželio 8 d. LAMMC filialo Miškų 
institute lankėsi Lenkijos Pozna-
nės regiono miškininkai. Svečiai 
apžiūrėjo Miško augalų biotech-
nologijų laboratoriją, apie kurios 
veiklą papasakojo vedėja dr. S. 
Kuusienė, domėjosi Dubravos 
EMM urėdijoje selekcinių – ekspe-
rimentinių sodmenų išauginimu 
bei beržo sėkline plantacija šiltnamiuose. 
Miškų institute tą dieną taip pat viešėjo 
Poznanės Gyvybės mokslų universiteto 
Miškų fakulteto miškininkai, vadovauja-
mi J. Szmyt.

Birželio 10 d. surengtas Lietuvos nepri-
klausomų medienos matuotojų asociaci-
jos metinis suvažiavimas, vykęs Jurbarko 
rajone, kaimo turizmo sodyboje „Klum-
pės viensėdis“. Jame išklausyta veiklos 
metinė ataskaita, aptarti ateities darbai. 

Forest
Europe 
Minesterial Conference on the Protection of Forests in Europe
 Oslo 14-16 June 2011
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Gegužės 30 d. LAMMC filialo Miškų insti-
tuto Miško augalų biotechnologijų labo-
ratorijoje lankėsi Santarvės universiteto 
(Union University, Tenesis, JAV) Biologijos 
katedros vedėjas M. Bolyard. Svečias skai-
tė pranešimą „Mikroorganizmų identifika-
cija drebulės in vitro kultūroje“, kuriame 
pristatė į Santarvės universitetą nusiųstų 
Miškų instituto laboratorijoje dauginamų 
drebulių ūglių pavyzdžių mikrobiologi-
nio tyrimo rezultatus. Susitikimo metu 
aptartos tolimesnio bendradarbiavimo 
galimybės, tiriant endogenines drebulių 
bakterijas ir jų poveikį augalams.

Birželio 1-3 d. Ispanijos Sorijos mieste 
vyko tarpregioninio bendradarbiavi-
mo programos INTERREG IVC projekto 
„EFFMIS: Europos miškų gaisrų stebėsena, 
panaudojant informacines sistemas 2010-
2012“, kurio vykdyme dalyvauja Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centras, 3-iasis 
projekto partnerių susitikimas. Jame 
dalyvavo Miškų instituto darbuotojai 
M. Aleinikovas, L. Sadauskienė, E. Kutkai-
tytė. Renginį organizavo Ispanijos Castilla 
y Leon regiono Medienos ir miško paslau-
gų centras „CESEFOR“. Susitikimo metu 
buvo pristatyti miško gaisrų stebėjimo, 
prognozavimo, gesinimo organizavimo 
gerosios praktikos pavyzdžiai. Patirtimi 
pasidalino ispanai, italai, graikai, portuga-
lai. M. Aleinikovas ir L. Sadauskienė supa-
žindino projekto dalyvius su Miškų insti-
tuto veikla, pateikė pagrindinius Lietuvos 
miškų ūkio ir miškų priešgaisrinės apsau-
gos rodiklius bei miškų urėdijose diegia-
mą automatizuotą gaisrų stebėjimo sis-
temą „Fire watch“. Viena susitikimo diena 
buvo skirta praktiniam susipažinimui su 
Castilla y Leon regiono Sorijos provincijos 
miškų priešgaisrine sistema. Gaisro vie-
tos nustatymo tikslumas priklauso nuo 
skaitmeninių žemėlapių tikslumo. Sorijos 
provincija miško gaisrams gesinti turi 12 
gaisrinių bei 1 malūnsparnį. Miško gaisrų 
stebėsena bei gesinimas vykdomas vals-
tybės lėšomis. Kitas projekto dalyvių susi-
tikimas, kurį organizuos Miškų institutas, 
vyks rugsėjo pabaigoje Lietuvoje (dau-
giau informacijos apie projektą http://
www.effmis.eu/index_effmis.html). 

Birželio 2 d. Aplinkos ministerija surengė 
kasmetinį Pasaulinės aplinkos dienos 
minėjimą, kuriame pagerbti iškiliausi 
šalies aplinkosaugininkai, miškininkai, 
aktyviausi visuomeninių aplinkosauginių 
akcijų iniciatoriai, „žaliausios“ verslo įmo-
nės (plačiau – 4 p.). 

miškų srityje. Numatyta įkurti derybų 
komitetą šio susitarimo projektui paruošti. 
Tai pirmasis Europos valstybių mėginimas 
parengti viso regiono šalių susitarimą dėl 
miškų apsaugos. Bendradarbiavimo pro-
cesas „Europos miškai“ prasidėjo 1991 m. 
Pirmoji ministrų konferencija buvo su-
kviesta Strasbūre, po to Helsinkyje, Lisa-
bonoje, Vienoje ir Varšuvoje. Šio proceso 
tikslas – darniai valdyti Europos miškus. 
Jame šiuo metu dalyvauja 47 valstybės. 
Procesas grindžiamas savanoriškais įsi-
pareigojimais. Ministrai taip pat pasirašė 
dokumentą dėl proceso „Europos miškai“ 
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vizijos iki 2020 m., jo misijos, tikslų ir užda-
vinių. Dokumente numatyti savanoriškai 
vykdytini ir nacionaliniai, ir visos Europos 
veiksmai, remiantis ankstesnėse konferen-
cijose priimtomis ministrų deklaracijomis 
ir rezoliucijomis. 

Birželio 15-17 d. į Vokietijoje Drezdeno 
technikos universitete vykusius Tharand-
to miškų fakulteto 200-ųjų metų jubilie-
jaus renginius buvo pakviesta Lietuvos 
miškininkų delegacija, kurią sudarė LŽŪU 
Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojai 
bei Biržų ir Nemenčinės miškų urėdijų 
urėdai R. Gaudiešius, E. Ryškus. 

Birželio 15-17 d. Vokietijos federacijos 
Bavarijos žemės Regensburgo mieste 
vyko ,,Eustafor“ konferencija, kurioje iš 
Lietuvos dalyvavo Dubravos ir Šalčininkų 
miškų urėdai K. Šakūnas, R. Lukoševi-
čius. Joje diskutuota dėl tvaraus miškų 
valdymo principų Europoje, pristatytas 
tvaraus miškų ūkio organizavimas Bava-
rijos žemėje.

Birželio 16 d. Seimas priėmė Prezidentės 
D. Grybauskaitės veto Miškų statymui, 
leidusiam miškuose atstatyti sodybas. 
Po aštrių diskusijų parlamentarai bal-
savo, ar atmesti valstybės vadovės 
veto gegužę priimtoms Miškų įstatymo 
pataisoms. Dauguma Seimo narių pa-
sipriešino veto atmetimui – už tai buvo 
45 parlamentarai iš 108 balsavusiųjų, 
prieš – 57, susilaikė 6. Kitu balsavimu 
Seimas priėmė visas Prezidentės pa-
siūlytas pataisas šiam įstatymui. Už jas 
buvo 75 Seimo nariai, prieš tebuvo 5, 
susilaikė 22.

Birželio 16 d. LAMMC filialas Miškų institu-
tas ir Anykščių miškų urėdija organizavo 
seminarą ,,Tvarių, daugiafunkcinių miškų 
veisimas, priežiūra ir apsauga žemės 
ūkiui naudotose žemėse“. Miškų instituto 
mokslo darbuotojas dr. A. Malinauskas 
padarė šia tema išsamų pranešimą bei 
surengta praktinė parodomoji miško žel-
dinių įveisimo lauko diena. 

Birželio 20 d. Lietuvos žemės ūkio uni-
versitete teikti diplomai Miškų ir ekolo-
gijos fakulteto absolventams. Fakultetą 
baigė 44 dieninių ir 27 neakivaizdinių 
studijų miškininkystės bakalaurai ir 16 
miškininkystės magistrų, 54 dieninių ir 
29 neakivaizdinių studijų ekologijos ir 
aplinkotyros bakalaurų ir 29 ekologijos ir 
aplinkotyros magistrai.

visuomenės subalansuotus poreikius; 
išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tva-
rumą, jų ekologinį ir socialinį vaidmenį, 
atsižvelgiant į klimato kaitos įtaką; 
užtikrinti miškų mokslo ir mokymo, vi-
suomenės informavimo ir jos dalyvavimo 
miškų politikoje gerinimą.

Birželio 30 d. Aplinkos ministerijos 
Miškų departamentas kartu su LAMMC 
filialo Miškų institutu Anykščių miškų 
urėdijos Mikierių girininkijoje organi-
zavo pasitarimą, kuriame dalyvaujant 
Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės 
miškų tarnybos, Valstybinio miškotvar-
kos instituto, miškų urėdijų specialis-
tams aptartos pagrindinių neplynų kirti-
mų projektavimo ir vykdymo aktualijos 
valstybiniuose miškuose (plačiau – kita-
me numeryje).  

*Veisiejuose birželį V. Žukausko iniciatyva 
surengtas menininkų pleneras „Veisiejų 
pavasaris“. Šiemet jis persikėlė į Šilai-
nės kaimą. Plenere dalyvavo skulptoriai 
V. Jackūnas, P. Petronis, tapytojos G. Pur-
lytė – Mažrimienė, I. Žvinakienė, akvare-
lės meistras O. Jablonskis ir svečiai iš Ry-
gos – nusipelnę Latvijos kultūros veikėjai 
J. Anmanis ir J. Streičs. Dvi V. Jackūno ir 
P. Petronio skulptūros papildys Veisiejų 
miškų urėdijos skulptūrų parką ,,Vaikys-
tės sodas“. Renginio organizatorius už 
pagalbą dėkoja plenero rėmėjams: rajo-
no savivaldybei, Veisiejų miškų urėdijai, 
gimnazijai bei miesto bendruomenės 
komitetui. 

Birželio 21 d. organizuotas Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 m. programos gyven-
dinimo stebėsenos komiteto išvažiuoja-
masis posėdis. Jame aptarta programos 
pažanga ir aktualijos, diskutuota dėl pro-
gramos pakeitimų. Aplankytas D. Ėmužy-
tės ekologinis ūkis.

Birželio 22 d. į Lietuvoje vykstančias 
tarptautines karines pratybas „Gintarinė 
viltis 2011“ (Amber hope 2011) buvo 
pakviestas ir generalinis miškų urėdas 
B. Sakalauskas.

Birželio 23 d. Aplinkos ministerijoje 
vyko Miškų ūkio konsultacinės tarybos 
posėdis, kuriame toliau svarstytas Nacio-
nalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programos projektas. Siekiant patobulin-
ti šią programą, balandį buvo sudarytos 
7 darbo grupės iš Aplinkos ministerijos ir 
jai pavaldžių institucijų specialistų. Tary-
bos posėdyje Miškų departamento Miškų 
ūkio plėtros skyriaus vedėjas N. Kupstai-
tis pristatė apibendrintus šių darbo  gru-
pių pasiūlymus.
Programos projekte numatyti penki pa-
grindiniai miškų ūkio plėtros strateginiai 
tikslai: išsaugoti ir gausinti šalies miškus 
ir jų išteklius; 
užtikrinti jų racionalų naudojimą ir didin-
ti medynų produktyvumą; 
padidinti miškų ūkio ekonominį efek-
tyvumą ir konkurencingumą, tenkinant Vy
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Skulptoriaus Prano Petronio dovana 
Veisiejų miškininkams, 
pažymint Tarptautinius miškų metus

Lietuvos kariuomenės vadui generolui majorui 
A. Pociui, kaip stiprybės simbolį, generalinis miškų 
urėdas B. Sakalauskas įteikė prieš 7 000 metų 
Lietuvos teritorijoje augusio ąžuolo simbolinį 
suvenyrą.
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A k t u a l i j o s

Šiemet birželio 2-ąją pažymint Pa-
saulinę aplinkos dieną pagerbti 
aplinkosaugoje pasižymėję Aplin-

kos ministerijos sistemoje dirbantys 
žmonės, tarp jų ir keletas miškininkų, 
bei aktyviausi visuomeninių akcijų ini-
ciatoriai, „žaliausios“ verslo įmonės.

Už įvairiapusę gamtosauginę veiklą 
nuo 1995 m. kas dveji metai skiria-
mą prestižinę aplinkosauginę Viktoro 
Bergo premiją (šiuo vardu pavadintą 
1997 m.) šiemet pelnė Kėdainių rajo-
ne Skinderiškio dendrologinio parko 
įkūrėjas ir puoselėtojas, buvęs Kėdai-
nių miškų urėdijos Paliepių girininki-
jos Lapkalnio eiguvos eigulys Kęstutis 
Kaltenis. 

Šiai premijai taip pat siūlyti Žuvinto 
biosferos rezervato direktorius Arūnas 
Pranaitis, Kauno T. Ivanausko zoolo-
gijos muziejaus direktorė Nijolė Gul-
binienė, Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėja 
Audronė Galvonaitė, Alytaus RAAD di-
rektoriaus pavaduotojas Stasys Vanagas 
ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 
Klaipėdos skyriaus vyresnioji technolo-
gė Dalė Zita Zveročkinienė. 

Kęstutis Kaltenis yra vienuolikta sis 
V. Ber go premijos laureatas ir ket vir tasis 

Paskata 
už aplinkosauginę veiklą

miškininkas, pelnęs tokį įver ti nimą. 
2003 m. šia premija bu vo paskatinti 
miškininkai Rimantas Grikevičius ir Ri-
mantas Antanas Kvik   lys, 2009 m. – Pe-
tras Dabrišius. Be veik visas K. Kaltenio, 
kaip ir jo dviejų brolių profesionalių 
miškininkų, gyvenimas susijęs su me-
džiais, mišku, gamtosauga. 1963 m. 
būdamas 28-erių, jis pradėjo dirbti ei-
guliu Kėdainių rajone, Paliepių giri-
ninkijos Lapkalnio eiguvoje. Visuome-
nei K. Kaltenis daugiau žinomas kaip 
Skinderiškio (Pajieslio) dendrologinio 
parko įkūrėjas, 1993 m. birželį pelnęs 
vardinę Valdo Adamkaus 1000 JAV do-
lerių aplinkosauginę premiją. Ją tuomet 
miškininkui K. Kalteniui įteikė Lietu-
voje buvojusi mecenato žmona Alma 
Adamkienė. 

Netoli savo gimtinės, prie gražaus 
Šušvės upės vingio buvusioje Skinde-
riškio dvarvietėje ir Pajieslio kolūkio 
apleistoje ganykloje, pritariant rajono 
miškininkams, gamtosaugininkams, šio 
kolūkio pirmininkui V. Vitui, jis pradėjo 
1971 m. savo iniciatyva sodinti vietinius 
ir svetimžemius retesnius medžius, krū-
mus, per kelis dešimtmečius jais apso-
dino per 100 ha. 

Šiuo metu Skinderiškio savitas den-
drologinis parkas užima 123 ha. Jame akį 

džiugina apie 1300 rūšių, 
porūšių ir formų medžių 
bei krūmų, išaugintų iš vie-
tinių ir įvairių Europos, Azi-
jos, Šiaurės Amerikos šalių 
gautų sėklų. K. Kaltenio 
kantraus ilgamečio darbo 
dėka parke daug dendrorū-
šių Lietuvoje buvo išauginta 
pirmą kartą. Dendroparkas 
tapo traukos centru ne tik 
Kėdainių rajono gyvento-
jams. Čia vežamos ekskursi-
jos iš visos šalies. Jo įkūrėjui 
tenka būti ir sargu – ginti 
savo medžius nuo piktava-
lių lankytojų, dėl to teko ir 
fiziškai nukentėti.

Aplinkos ministerijos apdovanoji-
mas – Garbės ženklas įteiktas Utenos 
RAAD Gyvosios gamtos apsaugos ins-
pekcijos viršininkui A. Vaičiūnui, pa-
sižymėjimo ženklu „Už visuomeninę 
veiklą“ pagerbtas ilgametis radijo laidų 
„Gamta – visų namai“ vedėjas, savai-
traščio „Žaliasis pasaulis“ vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas Zenonas 
Butkevičius, daugiau kaip 50 gyvenimo 
metų paskyręs visuomenės aplinkosau-
giniam švietimui.

Aplinkos ministro G. Kazlausko pa-
dėkos įteiktos 68 šios sistemos darbuoto-
jams, tarp jų šiems miškininkams: Eglei 
Mankevičienei – Generalinės miškų 
urėdijos Teisės ir personalo skyriaus vy-
riausiajai specialistei, Tomui Mikalkevi-
čiui – Valstybinio miškotvarkos instituto 
Miškotvarkos grupės vadovui, Reginai 
Bertašienei – šio instituto jaunesniajai 
taksatorei, Deimantui Gerveliui – šio 
instituto taksatoriui, Stanislovui Kaspe-
ravičiui – Ignalinos miškų urėdijos Vaiš-
niūnų girininkijos girininkui, Vytautui 
Steponėnui – Nemenčinės miškų urėdi-
jos vyriausiajam inžinieriui.

Pažymėti jau tradiciniu tapusio vers-
lo įmonių konkurso „Pasiekimai aplin-
kosaugoje“, kurį kasmet rengia Aplin-
kos ministerija, Lietuvos pramonininkų 
konfederacija, Aplinkos vadybos ir au-
dito institutas bei Inžinerinės ekologijos 
asociacija, prizininkai – UAB ,,Vermi-
kompostas“, UAB ,,Traidenis“ ir UAB 
„Odos gaminiai ir Ko“.

Aplinkos viceministras Aleksandras 
Spruogis minėjime pažymėjo, kad mi-
nisterija skatina ir palaiko kiekvieną 
pilietinę aplinkosauginę iniciatyvą, nes 
vien Aplinkos ministerijos sistemoje 
dirbančių žmonių pastangos neduos lau-
kiamų rezultatų be visuomenės paramos, 
supratimo, vidinės kultūros ugdymo. Pa-
saulinės aplinkos dienos proga kasmet 
bus pagerbiami visuomeninių akcijų ini-
ciatoriai, iniciatyvūs darbuotojai. 

MG inf.

Skinderiškio parko kūrėjas K. Kaltenis
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Apie metų aktualijas – 

kolegijos posėdyje
RiMonDAS VASiliAuSKAS

Birželio pradžioje įvyko Gene-
ralinės miškų urėdijos (GMU) 
kolegijos posėdis, kuriame buvo 

nagrinėjami svarbūs valstybinio miškų 
ūkio veiklos bei pažangių technologijų 
diegimo gamyboje klausimai. Kolegijos 
darbe dalyvavo GMU vadovybė, Miškų 
departamento, mokymo ir mokslo ins-
titucijų atstovai, kai kurių miškų urėdi-
jų vadovai, girininkai. 

Elektroninė medienos 
pardavimo sistema – jau š  ruden  
Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2008–
2012 m. veiklos programos nuostatas, 
nuo šių metų rudens numatoma ga-
lutinai įdiegti apvaliosios medienos, 
pagamintos valstybiniuose miškuose, 
elektroninę pardavimo sistemą. Naujas 
apvaliosios medienos pardavimo būdas 
padės užtikrinti šio proceso skaidrumą, 
paprastumą bei aiškumą. Generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas Gintaras 
Visalga kolegijos posėdžio dalyvius su-
pažindino su šios elektroninės sistemos 
diegimo eiga bei pagrindiniais reikala-
vimais. Kaip sakė G. Visalga, siekiant 
sistemą padaryti kuo tobulesne, iki lie-
pos vidurio joje dar galima atlikti kai 
kuriuos pakeitimus. Elektroninės pre-
kybos sistemą žadama paleisti spalio 
pradžioje. Kad apvaliosios medienos 
pirkėjai ir pardavėjai įsisavintų šią nau-
jovę, numatoma iš pradžių ją išbandyti 
vykdant einamuosius pirkimus ir tik 
vėliau taikyti ateinančių metų apva-
liosios medienos pardavimo-pirkimo 
konkursuose.

Generalinio urėdo pavaduotojas 
G. Visalga taip pat apžvelgė 2011 m. II 
pusmečio apvaliosios medienos par-
davimo konkursų rezultatus, atkreipė 
dėmesį į kai kuriuos prekybos apvaliąja 
mediena taisyklių pakeitimus. Akcen-
tuotina 19 ir 39 punktų nauja redakcija 
dėl stichinių nelaimių. Pavyzdžiui, 19 
punkte numatoma „Miškus paveikus 
nepalankiems gamtiniams faktoriams 

(vėjalaužos, vėjavartos, masinės kenkė
jų invazijos, medynų džiūvimai ir t. t.) 
ir aplinkos ministro įsakymu paskelbus 
stichinę nelaimę, parduodamas medie
nos kiekis pagal atskirus sortimentus gali 
būti keičiamas. Šiuo atveju Pirkėjui pir
mumo teise siūlomi pirkti kiti sortimen
tai arba sudaromos trišalės sutartys. Šie 
parduodamo medienos kiekio pagal ats
kirus sortimentus pakeitimai įforminami 
sudarant Sutarties priedą.“, o 39 punktas 
žadamas papildyti sakiniu „Įvykus tai
syklių 19 punkte numatytiems atvejams 
pardavimas šalių susitarimu galimas 
dažniau nei kartą per mėnesį.“

Pasisakymo pabaigoje G. Visalga pa-
teikė išrašą iš gegužės 16 d. įvykusio Vy-
riausybės pasitarimo protokolo, kuriame 
konstatuojama, kad siekiant skaidriau 
organizuoti prekybą apvaliąja mediena, 
pagamintą valstybiniuose miškuose, pri-
tarta Aplinkos ministerijos pasiūlymui 
įdiegti elektroninę medienos pardavimo 
sistemą ir valstybiniuose miškuose pa-
gamintą medieną parduoti aukcionuose 
elektroniniu būdu. 

Daugiau dėmesio privačiam sektoriui
Svarbus valstybinių miškų valdytojų 
2011 m. veiklos prioritetas – privačių 

miškų savininkų mokymas, konsulta-
vimas bei miško darbų paslaugų tei-
kimas. Kolegijos posėdyje dalyvavęs 
LMSA valdybos narys, Biržų skyriaus 
pirmininkas Visvaldas Cemnolonskas 
papasakojo su kokiomis problemomis 
susiduria šiandieninis miško savi-
ninkas, ypač turintis nedidelę valdą, 
pateikė siūlymus miškų urėdijų ir pri-
vačių miško savininkų bendradarbia-
vimui tobulinti. 

Šiuo klausimu pasisakęs generalinis 
miškų urėdas Benjaminas Sakalaus-
kas, trumpai apžvelgė, kokios paslau-
gos privačių miškų savininkams buvo 
teikiamos 2006-2010 m. Paminėjęs 
daugiausia paslaugų suteikusias miškų 
urėdijas (Kauno, Anykščių, Dubravos, 
Tytuvėnų, Valkininkų), B. Sakalauskas 
pažymėjo, kad dar ne visos urėdijos at-
sakingai teikia paslaugas privačių miš-
kų savininkams. Tačiau tokią situaciją 
iš dalies sąlygoja labai maža tokių ko-
kybiškų paslaugų paklausa. 

Generalinio miškų urėdo įsakymais 
miškų urėdijos įpareigotos organizuoti 
po 1–2 ir daugiau mokymo kursų pri-
vačių miškų savininkams, nuolat at-
naujinti ir viešai skelbti privačių miškų 
savininkams teikiamų paslaugų sąrašą 
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A k t u a l i j o s

minamų ir parduodamų kirtimo atliekų 
kiekį kirtavietėje ar sandėlyje.

Ąžuolynai – ateities kartoms
Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose 
miškuose programos įgyvendinimo, 
atsiradusių problemų sprendimų klau-
simais kalbėjo Miškų departamento 
Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė 
Zita Bitvinskaitė, GMU Miško atkūri-
mo ir apsaugos skyriaus vedėjas Petras 
Kanapienis, Girininkų bendrijos pirmi-
ninkas Raimondas Juzikis. 

Kaip informavo R. Juzikis Ąžuolynų 
atkūrimo valstybiniuose miškuose pro-
gramoje jų plotus numatyta padidinti iki 
2,4 proc., o programos vykdymo laiko-
tarpiu papildomai įveisti apie 10 283 ha 
naujų ąžuolynų, padidinant jų plotą dar 
0,5 proc. Ąžuolynų plotas didinamas, 
veisiant ąžuolynus kitų medžių rūšių kir-
tavietėse, tinkamose auginti ąžuolus, bu-
vusioje žemės ūkio paskirties žemėje bei 
formuojant ąžuolo medynus mišriuose 
ąžuolo ir kitų medžių rūšių medynuose, 
kuriuose ąžuolas nebuvo vyraujanti me-
džių rūšis, taip pat didinant paprastojo 
ąžuolo ir bekočio ąžuolo kiekį kitų me-
džių rūšių želdiniuose. Antrajame etape 
(2009–2020 m.) numatyta atkurti 220 
ha ąžuolynų (ąžuolas vyraujanti medžių 
rūšis) bei 491 ha ąžuolynų (kai ąžuolas 
nevyraujanti medžių rūšis – medyne ne 
mažiau 30 proc. ąžuolo). Jaunuolynų ug-
dymo kirtimais numatoma suformuoti 
80 ha ąžuolynų. 

Girininkų bendrijos nuomone, įgy-
vendinant Ąžuolynų atkūrimo progra-
mą, reikia išsamiai paruoštos ir glaus-
tos sodmenų išauginimo, ąžuolynų 
atkūrimo, auginimo ir ugdymo meto-
dikos (rekomendacijų), nes girininkui 
dabar sudėtinga susigaudyti tarp gau-
sybės vadovėlių ir mokslinių knygų. Jei 
bus siekiama suformuoti ugdomaisiais 
kirtimais ąžuolynus iš mišrių jaunuo-
lynų, tikslinga peržiūrėti miško kirti-
mų taisykles. 

Miško atkūrimo ir apsaugos sky-
riaus vedėjas Petras Kanapienis patei-
kė Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose 
miškuose programos įgyvendinimo 
išvadas ir siūlymus: a) nustatant kas-
metines Programos vykdymo apim-
tis, užduotys turėtų būti padidintos 
einamųjų metų pagrindiniais miško 

dalis tokių atliekų sunaudojama tech-
nologinėms reikmėms valksmų įren-
gimui. Rangos įmonės vengia užsiimti 
kirtimo atliekų surinkimu, motyvuo-
damos mažu darbo našumu bei didele 
paslaugų savikaina.

S. Pališkis pasiūlė miškų urėdijoms 
suteikti teisę pačioms nuspręsti kiek ko-
kiam sandėlyje ar miške kirtimo atliekų 
galėtų parduoti konkursų metu, o bio-
kuro gamintojams sudaryti sąlygas pa-
gal poreikį kirtimo atliekas įsigyti miš-
ke, kirtavietėse ar ištrauktas į sandėlius. 
Taip pat perkant medienos ruošos pas-
laugas, numatyti kirtimo atliekų paruo-
šimo ir ištraukimo paslaugų pirkimą. 
Pasiūlyta papildyti prekybos taisyklių 9 
punktą: „Kirtimo atliekos Pusmetiniuo
se pardavimuose ir Pardavimuose pagal 
ilgalaikes sutartis gali būti parduodamos 
miške, kirtavietėse ir Pardavėjo sandė
lyje. Pardavėjas kirtimo atliekų parda
vimo vietą nurodo Apvalios medienos 
pardavimo konkurso sąlygose“.

Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas G. Visalga pateikė duomenis apie 
kirtimo atliekų išteklius valstybiniuose 
miškuose, analizavo jų panaudojimo ga-
limybes. GMU duomenimis, šalies miškų 
urėdijos rinkai gali pateikti kasmet apie 
250 tūkst. kub. m miško kirtimo atliekų. 
Generalinio miškų urėdo įsakymu, miš-
kų urėdijoms šiemet nurodyta įrengti ne 
mažiau kaip dvi kirtimo atliekų sandėlių 
apie 0,2 ha dydžio vietas 1000 ha plote 
prie gerai privažiuojamų kelių.

Generalinio miškų urėdo B. Saka-
lausko nuomone, miškų urėdijoms nu-
statytos pakankamai nedidelės miško 
kirtimo atliekų normos, todėl, siekiant 
išvengti tiekimo nestabilumo, tikslinga 
pačioms miškų urėdijoms pasirinkti ga-

ir įkainius, informaciją apie parduoda-
mų miško sodmenų kiekius ir kainas. 
Be to nustatyta, jog teikiamų paslau-
gų planuojamas pelnas neturi viršyti 5 
proc., o paslaugų teikimą privačių miš-
kų savininkams kaip rodiklį įtraukti į 
miškų urėdijų darbo apmokėjimo tvar-
kos aprašą.

Rinkai – 250 tūkst. kub. m miško 
kirtimo atliekų
Miškų urėdijos jau nuo 2005 m. par-
duoda miško kirtimo atliekas šią žalia-
vą naudojančioms katilinėms. Kirtimo 
atliekos įtrauktos ir į apvaliosios me-
dienos konkursų sąrašą. Apie šios kuro 
rūšies panaudojimą, problemas pasi-
tarime kalbėjo Šiaulių miškų urėdas 
Stasys Pališkis. Jis sakė, jog brangstant 
importuojamam kurui, turimi, tačiau 
iki šiol dar nepakankamai naudojami 
vietiniai atsinaujinantys energijos ište-
kliai gali sumažinti priklausomybę nuo 
dujų. Miško kirtimo atliekų paklausa 
ypač išaugo pastačius biokuru kūrena-
mas katilines, nes iki tol pagrindiniai 
pirkėjai daugiausia buvo gyventojai. 
Neišvengiamai atsirado konkurencija 
tarp žaliavos plokščių medienai perdir-
bėjų ir biokuro gamintojų. Kiekviena 
miškų urėdija per metus vidutiniškai 
paruošia apie 4–7 tūkst. kub. m kirtimo 
atliekų, todėl joms netikslinga inves-
tuoti į biokuro gamybos mechanizmus, 
be to atskiroms kirtimo atliekų rūšims 
naudojami skirtingi mechanizmai.

Atskirose miškų urėdijose skirtin-
gos gamtinės sąlygos kirtimo atliekų 
paruošimui. Vidurio ir šiaurinėje Lie-
tuvos dalyje apie 60–70 proc. miškų 
ploto sudaro užmirkę ar laikinai už-
mirkę dirvožemiai, todėl čia didžioji 

Paslaugų teikimas privačių žemių savininkams 2006-2010 metais

Paslaugos Mato vnt. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

Organizuota mokymo kursų 
privačių miškų savininkams vnt. 50 33 34 42 54

Mokymo kursų klausytojai žmonių sk. 947 557 732 734 764

Parengtų demonstracinių 
plotų skaičius vnt. 375 237 268 327 319

Konsultacijos miškų atkūrimo ir 
tvarkymo klausimais tūkst. vnt. 14,0 13,3 13,5 12,4 13,1

Parduotų miško sodmenų kiekis mln. vnt. 13,4 13,9 14,7 10,8 12,8

Suteiktų paslaugų vertė tūkst. Lt 1606 1058 666 659 569
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nis sėklų panaudojimas. Pranešėjo ma-
nymu, nors tokio medelyno įrengimo 
kaštai nemaži, tačiau remiantis Skandi-
navijos miškininkų, Latvijos medelynų 
darbuotojų patirtimi, tokia investicija 
atsiperka gera želdinių kokybe. Jo ži-
niomis, tokie medelynai jau įrengti pas 
kaimynus lenkus, baltarusius, latvius.

Telšių miškų urėdas B. Banys dali-
josi patirtimi, kaip miškų urėdijos me-
delyne taikomas dirvožemio mikoriza-
vimo metodas. Miškų urėdijos medely-
no dalyje dirvožemį pagerinus miško 
paklote ir durpžemiu, vyko sodmenų 
mikorizavimas mikorizės grybų pre-
paratu, kuris gautas atrinkus vietinius 
mikorizės grybus. Kaip teigė B. Banys, 
po mikorizacijos intensyviau formuoja-
si šaknų sistema. Trečiaisiais metais po 
mikorizės žymiai paspartėja sodmenų 
augimas (eglės sodmenų išauginimą 
galima sutrumpinti iki 3 metų), o paso-
dinti daigai geriau prigyja, ypač sparčiai 
auga 1-2 metus po persodinimo.

  

Generalinės miškų urėdijos kolegijos 
posėdyje GMU vyriausiasis patarėjas 
A. Vancevičius kalbėjo apie miškų urė-
dijų valdybų pavyzdinį darbo reglamen-
tą, renginių, skirtų Tarptautiniams miš-
kų metams, organizavimą; generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas 
Truskauskas analizavo miškų urėdijų 
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką; 

kirtimais numatomų iškirsti ąžuo-
lynų ploto dydžiu; b) nustatyti, kad 
Programos apimtys, kai ąžuolas yra 
vyraujanti medžių rūšis (ąžuolas rū-
šinėje sudėtyje sudaro ne mažiau kaip 
6 dalis), sudarytų ne mažiau kaip 2/3 
viso atkuriamų ir įveisiamų ąžuolynų 
ploto (šiuo metu Programoje numaty-
ta tik 1/3); c) visus ąžuolynus, kuriuo-
se ąžuolas rūšinėje sudėtyje sudaro 6 
dalis ir daugiau, aptverti tvoromis, sie-
kiant efektyvios apsaugos nuo galimų 
žvėrių pažeidimų; d) Programoje nu-
matytas jaunuolynų ugdymo kirtimais 
numatomų suformuoti ąžuolynų plo-
tas neturėtų apimti: 1) jaunuolynų ug-
dymo kirtimus ąžuolynuose; 2) plotus, 
kuriuose po atliktų jaunuolynų ugdy-
mo kirtimų suformuojamas ne ąžuoly-
nas, bet kitos medžių rūšies medynas 
(pvz., eglynas) su ąžuolo priemaiša rū-
šinėje sudėtyje; e) užtikrinti tinkamą 
ir savalaikę atkurtų ir įveistų ąžuolynų 
priežiūrą, ypač atkreipiant dėmesį į šių 
darbų būtinumą pirmaisiais metais po 
ąžuolo pasodinimo; f) siūlyti Aplinkos 
ministerijai pakeisti Miško atkūrimo 
ir įveisimo nuostatus. Miškų institu-
tui (dr. O.Belova) 2011 m. pabaigus 
mokslinio taikomojo darbo vykdymą, 
siūlyti Aplinkos ministerijai patiks-
linti Elninių žvėrių daromo neigiamo 
poveikio miško želdiniams, žėliniams 
vertinimo metodiką.

Apibendrindamas šią temą, genera-
linis miškų urėdas B. Sakalauskas, pa-
brėžė, kad miškų urėdijos privalo skir-
ti lėšų tvoroms įrengti, kad būsimieji 
ąžuolynai būtų tinkamai apsaugoti nuo 
kanopinių žvėrių galimų pažeidimų. 

Į gamybą – pažangios technologijos 
Apie pažangių, moksliškai pagrįstų tech-
nologijų diegimą gamyboje kalbėjo Du-
bravos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas 
bei Telšių miškų urėdas Bronius Banys. 

Dubravos miškų urėdas K. Šakūnas 
pasiūlė valstybinių miškų valdose įkur-
ti bent vieną medelyną, kuriame būtų 
auginami sodmenys konteineriuose su 
uždara šaknų sistema. Miškų urėdas 
pateikė taip išaugintų sodmenų priva-
lumus – geresnis prigijimas ir pradinis 
augimas, mažiau pavojingos pavasari-
nės sausros, ilgesnis želdymo sezonas, 
didesnis sodinimo našumas, efektyves-

Varėnos miškų urėdijoje:
PRANAS CELEVIčIUS, dirbęs šios urėdijos 
miškų urėdu, šalių susitarimu 2011 m. ge-
gužės 25 d. atleistas iš šių pareigų. 

Biržų miškų urėdijoje:
PRANAS MARTIŠIUS, dirbęs Latvelių giri-
ninkijos girininku, 2011 m. gegužės 31 d. 
išleistas į pensiją;

ALGIRDAS TRyBĖ, g. 1960 m., baigęs 
1983 m. LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, 2011 
m. birželio 1 d. paskirtas Latvelių girinin-
kijos girininku. Prieš tai jis dirbo šioje giri-
ninkijoje girininko pavaduotoju;

ROLANDAS KUBILIUS, g. 1960 m., bai-
gęs 1981 m. Kauno A. Kvedaro miškų tech-
nikumą ir neakivaizdžiai 1993 m. LŽŪA Miš-
kų fakultete miškotyros bakalauro studi-
jas, 2011 m. birželio 1 d. paskirtas Latvelių 
girininkijos girininko pavaduotoju. Prieš 
tai jis dirbo Buginių girininkijoje eiguliu. 

N a u j o s  p a r e i g o s

LAAMC Miškų instituto dr. Virgilijus 
Mikšys pristatė Miškų urėdijų apklau-
sos rezultatus ir siūlymus dėl taikomų-
jų mokslo darbų vykdymo; R. Juzikis 
pateikė pastabas dėl miškų urėdijų miš-
kininkystės srities specialistų pareigybių 
specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų. ☐
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GintautaS činGa
MARiuS KAVAliAuSKAS

Lietuvos žemės ūkio universitetasIUFRO yra tarptautinė miško tyrimo 
organizacijų sąjunga, vienijanti per 
15 tūkst. mokslininkų, atstovaujančių 
beveik 700 mokslo institucijų iš 110 
šalių. IUFRO darbo grupė ,,Miško įsta-
tymai ir aplinkosauginė teisė” kasmet 
nuo 1998 m. organizuoja tarptautinius 
simpoziu mus. Jais siekiama skatinti ir 
plėtoti ryšius tarp mokslo ir valstybinių 
institucijų, atsakingų už miško įstatymų 
ir aplinkosauginių teisinių aktų rengi-
mą, tobulinimą bei įgyvendinimą Eu-
ropos šalyse, sudaryti sąlygas įvairių ša-
lių specialistams susipažinti su Europos 
miškų tvarkymo teisiniais pagrindais, 
įsitraukti į miško sektoriaus politikos 
formavimo procesą, pasikeisti patirti-
mi rengiant, priimant ir įgyvendinant 
teisinius aktus, susijusius su miškais ir 
miško ūkiu. Darbo grupės organizuoja-
mi renginiai leidžia palyginti Europos 
šalių teisinę bazę, reglamentuojančią 
miškų atkūrimą, apsaugą ir naudojimą, 
sudaro galimybes plačiai diskusijai apie 
tolesnę jos plėtrą.

IUFRO simpoziume 
„Europos miškų darnaus vystymosi teisiniai aspektai“

Lietuvos žemės ūkio universitete ge-
gužės 18-20 d. surengtas 13-asis IUFRO 
darbo grupės ,,Miško įstatymai ir aplin-
kosauginė teisė” tarptautinis simpoziu-
mas „Europos miškų darnaus vystymo-
si teisiniai aspektai“. Šios organizacijos 
renginys Lietuvoje tarptautiniais miškų 
metais neabejotinai prisidėjo prie mūsų 
šalies tarptautinių ryšių bei patirties 
plėtojimo miškų ūkio srityje. Renginio 
svarbą dar labiau didina tai, kad jo te-
matika atitinka Lietuvoje pastaruoju 
metu didėjantį poreikį pagrįsti miško 
sektoriaus plėtros sprendimus moksli-
niais argumentais.

Simpoziume ypatingas dėmesys buvo 
skirtas tokiems klausimams, kaip miško 
ūkio ir gamtosauginių reikalavimų pu-
siausvyros užtikrinimas valstybinėse ir 
privačiose miško valdose bei teisinių 
aktų, reglamentuojančių miškininka-
vimą, derinimas su visuomenės, miško 
valdytojų ir miško savininkų interesais. 

Kaip ir ankstesniuose šios darbo grupės 
renginiuose, dalyvavo ne tik mokslo ins-
titucijų atstovai, bet ir valstybinių insti-
tucijų, tiesiogiai priimančių sprendimus 
apie miško sektoriaus plėtrą, specialis-
tai. Skirtingų institucijų atstovų dalyva-
vimas darbo grupės renginiuose sudarė 
prielaidas efektyviai susieti mokslinį 
teisinių aktų pagrindimą su jų rengimu, 
priėmimu bei įgyvendinimu. 

Didėjant miškų ir miško ūkio eko-
nominei, aplinkosauginei bei socialinei 
reikšmei, iškyla būtinybė tobulinti tei-
sinių aktų, susijusių su miškų apsauga 
ir naudojimu, sistemą. Šiame procese 
būtina atsižvelgti ne tik į skirtingų inte-
resų grupių, bet ir į plačiosios visuome-
nės nuomonę. Tobulinant miško ūkio 
teisinį reglamentavimą, ypač svarbus 
mokslinis teisinių aktų pagrindimas. 
Kasmetinis darbo grupės simpoziumas 
sudaro sąlygas plačiai diskusijai apie šį 
itin aktualų Lietuvai klausimą.

Renginyje dalyvavo 34 miško moks-
lo ir valstybinių institucijų atstovai iš 15 

IUFRO simpoziumo dalyviai
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Paskutinė simpoziumo diena buvo skirta pažintinei eks-
kursijai supažindinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko 
gamta ir istorija.

Organizacinis IUFRO komitetas dėkoja Aplinkos minis-
terijai bei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai už or-
ganizacinę pagalbą.

Kitais metais šis renginys vyks Moldovos valstybiniame 
žemės ūkio universitete Kišiniove. ☐ 

šalių. Kadangi darbo grupės veikla orientuota į Europos miš-
ko sektoriaus problemas, daugumą sudarė dalyviai iš Europos 
šalių, bet atvyko miško mokslo atstovų ir iš tolimų šalių – Ja-
ponijos bei Peru.

Pirmasis panašaus lygio IUFRO simpoziumas buvo su-
rengtas Lietuvoje 1993 m. miškotvarkos ir miško ekonomikos 
klausimais. Galime pasidžiaugti, kad po 18 metų pertraukos 
svarbus 3 dienų renginys surengtas LŽŪU. Oficialią simpozi-
umo atidarymo ceremoniją pradėjo LŽŪU Miškotvarkos kate-
dros profesorius Romualdas Deltuvas ir IUFRO darbo grupės 
vadovas Peter Herbst iš Austrijos. Dalyvius pasveikino univer-
siteto prorektorė mokslo reikalams Laima Taparauskienė bei 
Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas 
Vaičiūnas, kuris simpoziumo dalyviams pirmasis skaitė prane-
šimą apie Lietuvos miško ūkio teisines problemas. 

Dvi dienas simpoziume pranešėjai nagrinėjo teisinius pri-
vačių miškų tvarkymo, miško politikos bei miško valdymo 
ir naudojimo klausimus. Pranešimus skaitė LŽŪU Miškų ir 
ekologijos fakulteto, M. Romerio universitetų atstovai. Dau-
giausiai pranešimų sulaukėme iš Latvijos, Serbijos, Turkijos 
miško mokslų institucijų. Pranešimus skaitė ne tik moks-
lininkai, bet ir Latvijos akcinės bendrovės „Latvijas Valsts 
Meži“, Čekijos Miškotvarkos instituto, Gruzijos ir Armėnijos 
pasaulinio laukinės gamtos fondo (WWF) Kaukazo progra-
mos atstovai. 

Simpoziumo uždarymo apibendrinančioje diskusijoje 
prieita prie išvados, kad ir Europos, ir kitose pasaulio šalyse 
iškylantys miško teisės klausimai yra panašūs. 

IUFRO darbo grupės koordinatorius P. Herbst iš Austrijos 
(pirmas iš dešinės), posėdžio moderatorius prof. R. Deltuvas, 
pranešimą skaito Latvijos ŽŪU atstovė E. Gregė-Staltmanė

LR Seime šių metų gegužės 24 d. priimtomis Admi-
nistracinių teisės pažeidimų kodekso pataisomis su-
griežtinta administracinė atsakomybė už šiuos aplin-
kos apsaugos pažeidimus miškuose: 

Už savavališką miško paklotės naikinimą, žalojimą 
ar rinkimą piliečiai bus baudžiami nuo 50 iki 200 (vietoj 
50-100) litų, o pareigūnai – nuo 150 iki 400 (vietoj 150-
300) litų; 

Lankymosi miške taisyklių pažeidimas užtrauks 
įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 50 iki 200 (vietoj 25-
50) litų, pareigūnams – nuo 150 iki 400 (vietoj 50-100) litų; 

Nuo 50 iki 200 (vietoj 50-100) litų padidintos baudos 
piliečiams už transporto priemonių statymą miške arba 
važiavimą transporto priemonėmis miškais ten, kur tai 
daryti draudžiama; 

Už miško naikinimą arba žalojimą, jį padegant 
arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kito-
kį priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimą, 
sukėlusį miško gaisrą arba jo išplitimą, piliečiams skiriama 
bauda nuo 2000 iki 4000 (vietoj 1000-2000) litų, pareigū-
nams – nuo 4000 iki 8000 (vietoj 2000-4000) litų; 

Už Priešgaisrinės miškų apsaugos taisyklių reika-
lavimų pažeidimus – įspėjimas arba bauda piliečiams 
nuo 50 iki 200 (vietoj 50-100) litų, pareigūnams – nuo 300 
iki 600 (vietoj 150-300) litų; 

Už Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavi-
mų nepaisymą, pažeidimus – įspėjimas arba bauda pi-
liečiams nuo 50 iki 100 (vietoj 25-50) litų, pareigūnams – 
nuo 100 iki 200 (vietoj 50-100) litų; jei bus padaryta žala 
ir aplinkai, už šį pažeidimą grės bauda piliečiams nuo 
100 iki 200 (vietoj 50-100) litų, pareigūnams – nuo 200 iki 
400 (vietoj 100-200) litų. Už pakartotiną pažeidimą grės 
bauda piliečiams nuo 1000 iki 2000 (vietoj 500-1000) litų 
ir pareigūnams – nuo 2000 iki 4000 litų.

Seimas taip pat patvirtino atsakomybę už neteisėtą 
važiavimą per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens 
telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis. Už šį 
pažeidimą piliečiams bus skiriamas įspėjimas arba bauda 
nuo 50 iki 500 litų; jeigu žolinė danga ar miško paklotė 
bus sužalota ar sunaikinta, už šį pažeidimą grės nuo 500 
iki 1000 litų bauda. 

Sugriežtinta administracinė atsakomybė už Želdynų 
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdy-
nų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, 
tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisi-
mą, nevykdymą ar pažeidimą, gamtos paminklų režimo ir 
saugomų teritorijų režimo pažeidimus, mažmeninės pre-
kybos taisyklių pažeidimus bei už nesudėtingo statinio 
savavališką paprastą remontą ar griovimą.

MG inf.

SUGRIEžTINTA ADMINISTRAcINė ATSAKOMyBė 
Už APLINKOS APSAUGOS PAžEIDIMUS MIšKUOSE IR žELDyNUOSE

 MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 06 ■ 9



M i š k i n i n k y s t ė

Konferencijos 
,,žmogaus ir gamtos sauga 2011“ 

dalyvių viešnagė Tauragės miškuose
RAiMonDAS MAteMAitiS

tauragės miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius

Lietuvos žemės ūkio universitetas 
gegužę organizavo septynioliktą 
tarptautinę mokslinę – praktinę 

konferenciją ,,Žmogaus ir gamtos sau-
ga 2011“. Tauragės miškų urėdijoje ge-
gužės 13 d. vyko minėtos konferencijos 
seminaras ,,Tausojantis gamtos išteklių 
naudojimas miškininkystėje“. Jo tikslas 
buvo susipažinti su Tauragės miškų urė-
dijos veikla ir atliekamais darbais. 

Seminaro dalyviai pirmiausia atvy-
ko į Laukėsos durpyną, kur siauriojo 
geležinkelio traukinuku buvo nuvežti į 
durpių kasimo vietą. Laukėsos durpy-
nas veiklą pradėjo 1965 m. Jam buvo 
skirta 2 000 ha žemės. Durpių klodai 
yra 4-5 m gylio. Eksploatuojant dabarti-
niais tempais atsargų užtektų 60-70-čiai 
metų. Šiuo metu durpės kasamos 1000-
yje ha. Kitas plotas išeksploatuotas ar 
dar nepradėtas eksploatuoti. Laukėsoje 
išgautos durpės pasklinda po platųjį pa-
saulį. Jas gabena net į Australiją. 

Važiuojant per Karšuvos girią buvo 
pristatomos joje esančios gamtos ver-
tybės. Giria sudaro vientisą masyvą ir 

vilės rezervatas įtrauktas į RAMSAR 
konvencijos vertingiausių pasaulio šlap-
žemių sąrašą ir nuo 2007 m. – į Europos 
Bendrijos svarbos  saugomų gamtinių 
teritorijų tinklą NATURA 2000.

Kitas svečių sustojimas – Pagraman-
čio regioninio parko teritorijoje esan-
čioje Tauragės miškų urėdijos stovyk-
lavietėje ,,Lakštingalų slėnis“. Svečiai 
stebėjosi miškininkų išpuoselėtu slėniu. 
Įdėmiai klausėsi Pagramančio regioni-
nio parko direktoriaus Vaidoto Šlioge-
rio ir Pagramančio girininko Žydrūno 
Samoškos. Tauragės miškų urėdija su 
ES pagalba planuoja atnaujinti ,,Lakš-
tingalų slėnį“. Tam paraiška jau pateik-
ta. Regioninis parkas baigia įrengti 35 
kilometrų dviračių trasą. Ji eina gra-
žiausiomis parko vietomis – Akmenos 
upės kraštovaizdžio draustinio su upės 
šlaitų atodangomis ir rėvomis, Lylavos 
upelio hidrografinio draustinio terito-
rijomis. Pagramančio miškuose peri 
reti paukščiai – jūriniai ereliai, juodieji 
gand rai, gervės. Miškų urėdija ir regio-
ninis parkas glaudžiai bendradarbiauja. 

užima apie 44 000 ha, priklauso Tau-
ragės ir Jurbarko miškų urėdijoms. Joje 
yra ES saugoma teritorija Natūra 2000. 
Girioje nuolat gyvena 5-6 lūšys, juodieji 
gandrai, kitos retos ar nykstančios aug-
menijos ir gyvūnijos rūšys.

Seminaro dalyviai trumpam užsu-
ko į Karšuvos girios viduryje įsikūrusio 
Viešvilės valstybinio rezervato direkci-
ją. Rezervatas įkurtas apsaugoti unika-
lią Artosios ir Didžiosios Plynios (apie 
1300 ha ploto) ir Viešvilės upelio gamtą. 
Mininėtos pelkės būtų susilaukusios ki-
toje kelio Tauragė – Jurbarkas esančios 
savo sesės Laukėsos pelkės likimo – 
būtų pradėtos eksploatuoti durpės. Pel-
kes nuo pavertimo durpynu išgelbėjo 
1960 m. įsteigtas Artosios ornitologi-
nis draustinis ir 1974 Viešvilės upelio 
ichtiologinis draustinis. Nuo 1986 m. 
rezervato steigimo dokumentai gulėjo 
valdininkų stalčiuose. Rezervatas buvo 
įsteigtas 1991 m. jau atkūrus nepriklau-
somą Lietuvos Respubliką. Tai ketvirtas 
ir jauniausias rezervatas Lietuvoje. Visas 
jo plotas sudaro 3216 ha. 1993 m. Vieš-

Laukėsos durpyne
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čiasi pamainomis, operatorius Žydrū-
nas atsakė, kad nors nėra taip šviesu 
kaip dieną, tačiau darbą atlikti koky-
biškai galima. Buvo prisiminta, kad ši 
medkirtė buvo nugabenta į Švenčio-
nėlių miškų urėdiją, kur prie pat Bal-
tarusijos sienos talkininkavo kolegoms 
šalinant pernykščio škvalo padarinius. 
Improvizuotame trumpame aptarime, 
surengtame plyno kirtimo biržėje, buvo 
prieita nuomonės, kad efektyvus vals-
tybinis miškų ūkis turi būti aprūpintas 
šiuolaikine našia technika ir nepriklau-
syti nuo rangovų malonės.

Baigdami visą dieną trukusį apsilan-
kymą Tauragės miškų urėdijoje svečiai 
nuvyko į Balskų girininkijoje ir Pagra-
mančio regioninio parko teritorijoje 
esančią Plynosios aukštapelkę. Į ją veda 
urėdijos įrengtas 1,6 km ilgio pažintinis 
takas. Tai vienas iš keturių urėdijos te-
ritorijoje esančių pažintinių takų. Ply-
nosios takas prasideda prie Tauragės – 
Balskų kelio. Greta kitoje kelio pusėje 
įrengta poilsiavietė ,,Dvarelis“. Pažin-
tinis takas išgrįstas lentomis. Iš tako 
pabaigoje pastatyto apžvalgos bokš-
telio lankytojai gali pasigrožėti pelkės 
plynėmis, apaugusiomis keružinėmis 
pušaitėmis.

Nors beveik visą dieną lijo, svečių 
entuziazmas buvo didelis. Jie drąsiai 
žengė pažliugusiais miškų takais. Semi-
naro dalyviai pripažino, kad gera pava-
sarį ištrūkti iš auditorijų ir laboratorijų, 
pamatyti kompleksinę miškininkystę 
vykdančius miškininkus ir pabūti vis 
dar natūralioje lietuviškoje gamtoje. ☐

išsidėstę visame plote, 
jie nepažeisti.

Vykstant per Pa-
gramančio girininkijos 
miškus, sustota pernai 
atliktame retinimo kir-
timo sklype. Kultūrinės 
kilmės 23 m. eglynėlyje 
su pavieniais ąžuoliu-
kais buvo iškirsti juos 
stelbti bandę minkštie-
ji lapuočiai.

Svečių autobusas 
per Balskuose esančią 
Jūros upės užtvanką, 
prie kurios pastatyta 
ir antra pagal galin-
gumą Lietuvoje hidroelektrinė, perva-
žiavo į Balskų girininkiją. Ten 219 šios 
girininkijos kvartale stebėjo plynai 
mišką kertančią urėdijos pernai įsigy-
tą medkirtę ,,John Deere“. Atvykusius 
pasitiko Balskų girininkas Eugenijus 
Aurila, kaip priklauso pagal darbų sau-
gos instrukcijas kirtavietėse, užsidėjęs 
šalmą. Nors dauguma svečių – inžineri-
nių disciplinų mokslininkai, nemažai jų 
dar nebuvo matę šios mašinos dirbant 
realiomis sąlygomis. 

Medkirtę sustabdžius, pasipylė 
klau simai jos operatoriui Žydrūnui Vo-
rochui. Svečiai domėjosi techninėmis 
subtilybėmis. Paklaustas, ar pakanka-
mas apšvietimas naktį, nes medkirtė 
dažnai dirba ir naktį ir operatoriai kei-

Pavyzdžiui urėdija įrengia rekreacinį 
taką, o parkas įrengia informacinius 
stendus tame take.

Iš ,,Lakštingalų slėnio“ seminaro da-
lyviai nuvyko į Pagramančio girininki-
jos 39 kvartalą. Ten prieš trejus metus 
buvo atliktas atvejinis kirtimas. Iš egly-
no su beržais ir drebulėmis buvo iškirsti 
minkštieji lapuočiai ir ryškiai atsiliku-
sios augimu eglės. Antanas Gaudiešius 
papasakojo, kad atliktas trijų atvejų 
atvejinio kirtimo pirmas atvejis. Iš 1 ha 
iškirsta 70 ktm medienos. Miškininkai 
vis dar susiduria su neigiamu visuome-
nės požiūriu į miško kirtimus, nors Tau-
ragės miškų urėdija kerta mažiau negu 
kasmet priauga medienos, todėl medie-
nos atsargos miškuose tik didėja. Tačiau 
žmogui, atvykstančiam į pamėgtą vietą 
miške uogauti ar grybauti ir radus mišką 
toje vietoje plynai iškirstą, kyla priešiš-
kumas miškininkams. Siekiant išvengti 
visuomenės nepasitenkinimo ir paimti 
miške užaugusį ,,derlių“, miškininkai 
plačiau pradėjo naudoti atvejinius kirti-
mus, kai brandus miškas palaipsniui iš-
kertamas ir natūraliai atauga. Tai gamtai 
artimas ūkininkavimas. Nors šis būdas 
brangesnis už plynus miško kirtimus, 
šiuo metu juo Tauragės miškų urėdijo-
je kasmet kertama nuo 100 iki 150, net 
200 ha priklausomai nuo sėklinių metų. 
Plynai kasmet kertama apie 300 ha miš-
ko. Svečiai pastebėjo, kad kirtimas atlik-
tas tikrai gerai. Palikti medžiai tolygiai 

Pokalbis su medkirtės operatoriumi Žydrūnu Vorochu (kairėje)

Kertamas miškas Balskų girininkijoje
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Pateikiu žymaus vokiečių profeso-
riaus Švappacho originalų sinoni-
mą „Miško daigynai – miško lop-

šys”. Žinodami žodžio lopšys esmę, galime 
teigti, kad šiuo atveju jo „vaikai” yra au-
ginami sodmenys, kurie turi būti kruopš-
čiai saugomi nuo įvairiausių jauname am-
žiuje pažeidžiančių ligų ir puoselėjami iki 
jų įveisimo miško želdiniuose.

Lietuvos klimato sąlygomis miško 
medelynuose auginamus sodmenis pri-
valome saugoti nuo dažniausiai pasi-
reiškiančių ligų: pasėtų į infekuotą dirvą 
sėklų puvimo, daigų išgulimo, spygliakri-
čio, pušų ūgliasukio, ūglių vėžio (sklero-
deriozės) bei ąžuolų ir klevų miltligės.

Infekcinis daigų išgulimas. Priklau-
somai nuo šią ligą sukeliančių grybų 
sisteminės priklausomybės, dirvožemio 
bei meteorologinių sąlygų, ji pasireiškia 
dviem fazėmis – dirvoje paslėptoje ir ant
žeminėje matomoje. Pagrindinė ligos prie-
žastis – patogeniniais grybais užsikrėtusi 
dirva, o retesniais atvejais – infekuotos 
sėklos. Stiprus dirvos užsikrėtimas daž-

Keletas patarimų 
miško sodmenų augintojams

Dr. JuozaS VitkūnaS

niausiai pasitaiko buvusiose žemės ūkio 
naudmenose. Esant dirvos užsikrėtimui, 
jeigu po sėjos ilgesnį laiką tęsiasi žema 
dirvos temperatūra ir didelė drėgmė, sėk-
lų ir daigų nuostoliai gali siekti net iki 40 
proc. pasėtų sėklų kiekio. Tokios sąlygos 
yra nepalankios joms dygti, o dirvoje 
esantiems grybams – ligos sukėlėjams op-
timali temperatūra yra +4-5°C. Retų pa-
sėlių priežastimi dažnai laikomas prastas 
sėklų daigumas, bet tai – netiesa.

Daigų išgulimas būdingas 1-2 (kartais 
3) savaičių daigams. Sergantieji daigai daž-
nai būna dar nenumetę sėklų kevalėlių dėl 
turgoro susilpnėjimo. Kadangi besivystan-
ti grybiena uždaro vandens transpiracijos 
indus, stiebeliai prie šaknies kaklelio su-
plonėja, atsiranda įsmaugimas ir daigai iš-
virsta, o dirvoje vyksta šaknelių puvimas.

Panašaus tipo pažeidimus dažnai su-
kelia nepalankios oro sąlygos, sutampan-
čios su intensyviausiu sėklų dygimo lai-
kotarpiu. Šis klausimas plačiai tyrinėtas 
Estijoje. Tai spygliuočių daigų šaknies kak
lelio nudeginimas nuo tiesioginių saulės 

spindulių, kuomet dirvos paviršius įkaiti-
namas iki +50°C ir daugiau.

Panašios oro sąlygos masinio sėklų 
dygimo ir daigų pasirodymo dirvos pa-
viršiuje metu buvo mūsų tyrimais užfik-
suota 2007 m. gegužės III-oje ir birželio 
mėn. I-oje dekadoje Jonavos miškų urė-
dijos medelyne. Šiuo laikotarpiu dirvos 
paviršiaus temperatūra siekė iki +56°C. 
Dėl dirvos paviršiaus perkaitinimo vyks-
ta intensyvus drėgmės išgaravimas, o jau-
ni daigai tokių sąlygų neatlaiko. Šaknies 
kaklelio dalyje prie dirvos paviršiaus susi-
formuoja įsmaugimas, spygliai nudžiūva 
kartu su stiebeliais. Šaknelės dar būna gy-
vybingos, bet naujo stiebelio suformuoti 
nesugeba. Todėl būtina sekti oro sąlygas, 
pasinaudojant artimiausios meteorologi-
nės stoties duomenimis ir laistyti pasėlius 
vėlai vakare arba anksti ryte.

Spygliakritis – plačiai išplitusi ir labai 
pavojinga liga, ypač paprastosios pušies 
1-3 metų sėjinukams daigynuose bei 
jauniems miško želdiniams. Pirmieji li-
gos požymiai dažniausiai pastebimi ant 
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Ūgliai ir stiebeliai nespėja laiku sumedėti 
ir gali apšalti nuo rudeninių ankstyvųjų 
šalnų bei žiemos šalčių. Ąžuoliukai pra-
randa viršūninius pumpurus ir vienme-
čius ūglius, tampa keružiais.

Purškiant daigyne pasėlius fungici-
dais, reikėtų parinkti tokias oro sąlygas, 
kad po purškimo bent 1-2 paras nebūtų 
lietaus. Be to, purškimus reikėtų atlikti tik 
ūkanotomis dienomis, vėlai vakare arba 
anksti ryte, kol nekaitina saulė. To paties 
reikėtų laikytis, tręšiant pasėlius skysto-
mis trąšomis. ☐

vienmečių sėjinukų rudenį. Spyglių vir-
šūnėlės būna pageltusios, o ant apatinių 
nurudavusių spyglių pradeda formuotis 
juodi 0,1-0,2 mm dydžio grybo vaisia-
kūniai, vadinami piknidžiais. Kitų metų 
kovo – balandžio mėn. ant jų išsivysto 
gausybė piknidžių, o balandžio – gegužės 
mėn. ant nurudavusių spyglių formuoja-
si juodi iki 2 mm ilgio iškilūs pagalvėlių 
pavidalo grybo vaisiakūniai, vadinami 
aukšliai su aukšliasporomis. Aukšlias-
porių subrendimas ir apotecijų atsivė-
rimas priklauso nuo tuo metu esančių 
oro sąlygų – vidutinės temperatūros ir 
santykinės oro drėgmės. Jiems atsivėrus 
ima skleistis aukšliasporės, kurias išne-
šioja vėjas, ir prasideda nauja pušaičių 
infekcija. Todėl reikėtų atidžiai stebėti 
oro sąlygas ir atlikti pateiktoje lentelėje 
rekomenduojamas apsaugos priemones. 
Miško daigynus, esant galimybei, reikėtų 
įrengti toliau nuo vyresnio amžiaus pu-
šies medynų, kurių lajose visuomet būna 
šios ligos židinių.

Pušų ūgliasukis. Jį sukelia rūdinis 
grybas, kuris plinta ant augalų tarpinin-
kų – drebulės ir baltosios tuopos. Nuo 
šios ligos labiausiai nukenčia 2-12 m. pu-
šies sodmenys ir želdiniai: ūgliai nulinks-
ta žemyn, įgauna S raidės formą. Todėl 
būtina iš vyraujančių vėjų pusės (vakarų) 
pašalinti esančias drebules bei baltąsias 
tuopas ir sudaryti bent 250 m erdvinį bar-
jerą (žr. lent.).

Spygliuočių ūglių vėžys (sklerode-
riozė). Jį sukelia aukšliagrybių klasės mi-
kromicetinis grybas. Pirmieji ligos požy-
miai pasirodo ankstyvą pavasarį nutirpus 
sniegui: pradeda ruduoti ūglių viršūniniai 
pumpurai ir spygliai nuo prisegimo vie-
tos – ūglių pagrindo. Nudžiūvę spygliai 
nulinksta žemyn, įgaudami skėčio formą. 
Vaizdas priešingas nei spygliakričio. Tai-

Miško daigyne privalomų atlikti sanitarinės apsaugos priemonių kalendorius

Vykdymo laikas Atliekamų priemonių paskirtis Preparatas, jo koncentracija ir norma

Balandžio II-III dekada Spygliuočių sėklų beicavimas prieš sėją. Maksimas 2-3 g/1 kg sėklų 

Gegužės II dekada Profilaktiškai nupurkšti ankstesnių metų pušies sodinukus nuo spygliakričio ir ūglių 
vėžio infekcijos patekimo. Falkono 0,25 % konc. tirpalu

Gegužės III – birželio I dekada Pastebėjus ant nukritusių praėjusių metų drebulės lapų geltonas bazidiosporų 
apnašas, ankstesnių metų pušų sodmenis profilaktiškai nupurkšti fungicidais nuo 
galimo ūgliasukio infekcijos patekimo.

Falkono 0,15-0,20 % konc. tirpalu 

Gegužės III - birželio I dekada Spygliuočių sėklų masinio dygimo metu pastebėjus infekcinio išgulimo požymius, 
būtina juos pašalinti, o židinėlių dirvos sluoksnį (iki 5-7 cm gylio) dezinfekuoti, 
išlaistant pasirinkto fungicido tirpalą iki pilno dirvos sudrėkinimo.

Židinėlius laistyti 0,15-0,30 % previkuro 
arba 0,5 % kalio permanganato tirpalu

Gegužės III - birželio I dekada Pastebėjus pirmuosius ant ąžuolo ar klevo lapų miltligės požymius, atlikti pirmą 
purškimą ir kas 2-3 savaites tęsti iki rugpjūčio pabaigos. Falkono 0,15-0,25 % konc. tirpalu

Liepos II-III dekados
Profilaktiškai nupurkšti pirmamečius pušų sėjinukus nuo paprastojo spygliakričio 
galimos infekcijos ir tęsti purškimus iki rugsėjo (pagal meteorologinių oro sąlygų 
būklę).

Pirmamečius sėjinukus purkšti 0,15%, o 
vyresnius 0,25 % konc. falkono tirpalu

kytinos apsaugos priemonės kaip ir prieš 
spygliakritį bei ūgliasukį.

Ąžuolų miltligė. Šios ligos pradmenys 
ant lapų ir jaunų ūglių ima pasireikšti ge-
gužės pabaigoje – birželio pradžioje (bal-
ta voratinklio pavidalo grybiena). Prie-
šingai nei kitos grybinės kilmės ligos, ji 
labiausiai išplinta karštomis ir saulėtomis 
vasaromis, kuomet lapai stokoja vandens 
ir sumažėja jų atsparumas. Ąžuoliukų 
lapai pradeda gelsti, ruduoti ir nudžiūva 
dėl susilpnėjusios fotosintezės, transpira-
cijos ir kitų pažeistų fiziologinių procesų. 

Laistymo įranga:
• žemės ūkio purkštuvai
• vamzdžiai
• siurbliai
• filtravimo sistemos

MAIDINA, UAB
P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius
Tel. faksas: (8 5) 277 35 44

El. paštas: info@maidina.lt
www.maidina.lt
www.laistymoiranga.lt

Count on it.

Ag Irrigation
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Patirtis parodė, kad po šaltų žiemų iš-
ryškėja netikrojo eglinio skydamario 
(toliau skydamario) pažeidimai. Šio 

kenkėjo ir suodgrybių pažeisti eglių spygliai 
dėl fotosintezės ir kvėpavimo procesų sutrik-
dymo nepasiruošia šaltajam metų laikotar-
piui ir stipriai nukenčia nuo vadinamos ,,žie-
mos sausros”. Praėjusią žiemą taip pat buvo 
periodų, kai neįprastai šaltus orus lemiantys 
anticik lonai užsibūdavo ilgesniam laikui. 
,,Žiemos sausros“ padariniai pirmiausiai pa-
stebėti ant dekoratyvinių spygliuočių medžių 
ir krūmų. Ne už ilgo pasigirdo ir pranešimai 
apie parudavusius, byrančius eglių spyglius, 
džiūstančius eglynus. Valstybinės miškų tar-
nybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius 
gavo nemažai kvietimų įvertinti skydama-
rių pažeistų ir plynais sanitariniais kirtimais 
numatytų iškirsti eglynų. Vertinant pažeis-
tų eglynų būklę, pastebėta, kad miškininkai, 
ypač ūkininkaujantys privačiuose miškuose, 
ne visuomet tinkamai atrenka džiūstančias 
egles kirtimams, o kirtimai dažnai vykdomi 
pavėluotai, kai medžiuose išsivysto liemenų 
kenkėjai. Tuomet kertami sausuoliai. Todėl 
buvo sudaryta skydamarių pažeistų eglių de-
foliacijos lentelė (žr. pav.), kuria galima vado-
vautis, kirtimui atrenkant pažeistas egles.

Primename, kad žvalgyti eglynus ir surasti 
skydamarių masinio dauginimosi židinius yra 
būtina, nes žinant pažeidimo mastą lengviau 
planuoti ir taikyti apsaugos priemones. Laiku 
atlikus apsaugos priemones, galime išsaugoti 
paūgėjusius želdinius, jaunuolynus, sėklines 
eglės plantacijas. Teisingai ir laiku atlikus 
sanitarinius kirtimus, galima pagaminti ver-
tingesnių sortimentų nei malkinė ar plokščių 
mediena. Likviduodami kenkėjo apniktų ir 
iškirstų eglių šakas apsaugosime ne tik greti-
mus medynus, bet ir naująją miško kartą. Sky-
damario pažeistų eglynų vietoje sodinkime 
lapuočius ar bent jau mišrius želdinius, nes 
gryni eglynai yra patys neatspariausi. Tai dar 
kartą įrodė netikrasis eglinis skydamaris. ☐

Kirtimai netikrojo eglinio 
skydamario pažeistuose eglynuose

RičaRDaS Matyženok
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Žiemą buvo likviduojami skydamarių židiniai Trakų miškuose
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nekertamas, defoliacija – 0-15%.
normaliomis sąlygomis antriniams
liemenų kenkėjams vystytis 
netinkamas.

nekertamas, defoliacija – 15-30%.
normaliomis sąlygomis antriniams
liemenų kenkėjams vystytis 
netinkamas.

nekertamas, defoliacija – 30-50%.
Jautrus liemenų kenkėjų pažeidi-
mams ir abiotiniams veiksniams.

kertamas, defoliacija – 50-70%.
Labai tinkamas liemenų kenkėjams
vystytis, todėl vegetacijos metu
skubiai šalintinas iš miško.

kertamas, defoliacija – 70-85%.
Labai tinkamas liemenų kenkėjams
vystytis, todėl vegetacijos metu
skubiai šalintinas iš miško.

kertamas, defoliacija – virš 85%.
Labai tinkamas liemenų kenkėjams
vystytis, todėl vegetacijos metu
skubiai šalintinas iš miško.

naujas sausuolis, kertamas.
Gali būti tinkamas liemenų kenkė-
jams vystytis, todėl vegetacijos metu
skubiai šalintinas iš miško.

Senas sausuolis, gali būti kertamas.
netinkamas liemenų kenkėjams
vystytis. Gali būti paliekamas
biologinei įvairovei.
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Kuo mes domūs Europai?
Gamtosaugos projektų vystymo fondo 
biologas dr. Rimgaudas Treinys patei-
kė išsamią mažojo erelio rėksnio bio-
logijos apžvalgą, supažindino su rūšies 
ekologiniais poreikiais ir grėsmėmis. 
Aplinkos ministerijos Biologinės įvai-
rovės skyriaus vyriausioji specialistė 
Sigutė Ališauskienė pristatė ministeri-
jos sukurtą saugomų rūšių informaci-
nę sistemą, kurios paskirtis – užtikrinti 
saugomų rūšių buveinių išsaugojimą. 
Informacija apie visus projekto metu 
identifikuotus mažojo erelio rėksnio 
lizdus bus įvesta į informacinę sistemą. 
Aplinkos ministerijos Saugomų terito-
rijų strategijos skyriaus vedėjas Algis 
Klimavičius supažindino su ES Paukš-

 
apsaugai

čių direktyvos reikalavimų įgyvendini-
mo Lietuvoje istorija, dabar sprendžia-
momis problemomis, kurios susijusios 
ir su projekto objektu – mažuoju ereliu 
rėksniu. Pranešėjas pateikė kelis įdo-
mius faktus, kurie parodo Lietuvos 
svarbą įgyvendinant ES gamtosaugos 
politiką: „Kuo mes vertingi Europai? 
Mes sukuriame vos 0,2 proc. visos 
Bendrijos BVP (2009 m. duomenys), 
tačiau esame atsakingi už 16 proc. Eu-
ropos „Gipso karsto ežerų” buveinės 
ploto, 11 proc. – „Žolių turtingų egly-
nų” buveinės ploto, 10 proc. – „Ežerų 
su menturdumblių bendrijomis” bu-
veinės ploto, 6 proc. –„Karbonatinių 
smėlynų pievų” buveinės ploto ir už 10 
proc. Europos mažųjų erelių rėksnių 

perinčios populiacijos išsaugojimą. 
Pranešėjas pabrėžė, kad tai pirmas Eu-
ropos Sąjungos finansinio instrumen-
to aplinkosaugai „LIFE+“ finansuoja-
mas projektas Lietuvoje, skirtas miško 
paukščių rūšiai ir miškams apskritai. Jį 
taip pat finansuoja: Aplinkos ministe-
rijos administruojama Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto specialioji 
Europos Sąjungos finansinio instru-
mento „LIFE+“ bendrojo finansavimo 
programa, UAB „Litagros prekyba“ ir 
VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo 
fondas“.

Projektas bus įgyvendinamas nuo 
2010 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. balan-
džio 30 d. Pagrindiniai tikslai: užtikrin-
ti 200-ų mažųjų erelių rėksnių porų liz-

Į Lietuvą atkeliavo pirmasis ES „Life+“ programos finansuojamas projektas ,,Mažojo erelio rėksnio (Aquila po-
marina) apsauga Lietuvos miškuose“. Pavasarį Vilniuje įvyko projekto pristatymo renginys. Projektą įgyvendina 
viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“, kurios tikslas – rūpintis biologinės įvairovės ir aplin-
kos išsaugojimu Lietuvoje, populiarinanti gamtosaugos ir gamtotvarkos idėjas visuomenėje. Organizacija miš-
kininkams žinoma, nes jos darbuotojai nuo įkūrimo 2003 m. įgyvendina jūrinio erelio apsaugos projekto veik las, 
apimančias ir visuomenės švietimą.

Dr. DaRiuS StončiuS
Lietuvos gamtos fondo, projekto vadovas

Mažųjų erelių rėksnių veisimuisi 
reikalingi brandūs medynai

M i š k i n i n k y s t ė
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informacija apie saugomą teritoriją, 
jos steigimo tikslus, mažąjį erelį rėks-
nį ir vykdomą projektą. Visuomenės 
informavimui apie rūšį ir jos išsaugo-
jimą skirtas projekto tinklalapis (www.
eagles.lt), pranešimai spaudai, lanksti-
nukai, straipsniai, brošiūra apie mažąjį 
erelį rėksnį ir jo apsaugą. Bus parengta 
kilnojama fotografijų paroda, kurią pla-
nuojama eksponuoti mažiausiai 12-oje 
savivaldybių.

Mažųjų erelių rėksnių veisimuisi 
svarbūs brandūs medynai. Jie taip pat 
yra pagrindinis medienos šaltinis. Tai-
syklėse nustatytą amžių pasiekę bran-
dūs medynai gali būti kertami, todėl 
projekto tikslų įgyvendinimas priklau-
sys nuo ūkininkavimo. VšĮ „Gamtosau-
gos projektų vystymo fondas“ darbuo-
tojų, miškininkų, aplinkos apsaugos 
inspektorių laukia bendri darbai, sau-
gant mažųjų erelių rėksnių lizdavietes ir 
ieškant sprendimų užtikrinti jų išlikimą 
Lietuvoje. ☐

DR. DARIUS STONČIUS
Lietuvos gamtos fondas, projekto 

vadovas

rinkimo tema. Tyrimus vykdę ir jiems 
padėję specialistai kartu dirbs ir šiame 
projekte. Dabar yra žinių, patirties ir 
laiko bei išteklių planavimo darbus at-
likti pagal realius lizdus ir atsižvelgiant 
į rūšies ekologinius poreikius. 

Siekiant užtikrinti ilgalaikę palankią 
rūšies apsaugos būklę, bus parengtas 
mažojo erelio rėksnio apsaugos planas. 
Jį rengiant bus apibrėžtos grėsmės, nu-
statyti tikslai ir prioritetai, suplanuoti 
veiksmai, paskirtos už plano įgyvendi-
nimą atsakingos institucijos. Plano ren-
gimo metu bus inicijuojamos konsulta-
cijos su suinteresuotų grupių atstovais.

Projekto metu bus organizuojami 
seminarai ir mokymai. Regionų aplin-
kos apsaugos departamentų ir rajonų 
agentūrų darbuotojams bus skirti semi-
narai apie mažųjų erelių rėksnių lizda-
viečių apsaugos įgyvendinimą. Urėdijų 
ir saugomų teritorijų direkcijų darbuo-
tojams bus surengti mokymai apie rūšį 
ir jos apsaugos būdus. Numatyta orga-
nizuoti 20 seminarų ir mokymų.

Lankomiausiose Natura 2000 teri-
torijų vietose bus įrengta 20 informa-
cinių stendų, kuriuose bus pateikta 

daviečių apsaugą nuo neigiamos ūkinės 
veiklos miškuose, didinti mažųjų erelių 
rėksnių lizdaviečių apsaugos efektyvu-
mą ir gerinti svarbiausių suinteresuotų 
grupių atstovų žinias apie rūšį, jos iš-
saugojimo svarbą ir būdus.

Pagrindinė ir daugiausiai laiko pa-
reikalausianti veikla – mažųjų erelių 
rėksnių lizdų inventorizacija 4564 km² 
plote: šešiose Europos ekologinio tink-
lo Natura 2000 teritorijose, įsteigtose 
šio paukščio apsaugai, ir kitose septy-
niose teritorijose, kurios svarbios rūšies 
išsaugojimui šalyje. Lizdų inventoriza-
cija bus vykdoma 24 urėdijų miškuose. 

Visi rasti lizdai bus detaliai apra-
šomi. Informacija apie lizdus bus per-
duodama urėdijoms, girininkijoms ir 
ūkinę veiklą miškuose kontroliuojan-
čioms rajonų aplinkos apsaugos agen-
tūroms, regionų aplinkos apsaugos de-
partamentų miškų kontrolės skyriams, 
saugomų teritorijų direkcijoms. Bai-
gus inventorizaciją, bus atliktas lizdų, 
lizdinių medžių ir veisimosi buveinių 
būk lės įvertinimas. Planuojama atkur-
ti 80 blogos būklės lizdaviečių, sutvir-
tinant natūralius arba įrengiant naujus 
dirbtinius lizdus. 

Lizdų inventorizacijos duomenys 
taip pat bus naudojami rengiant nau-
jas planavimo schemas šešioms Natu
ra 2000 teritorijoms, kuriose saugomi 
mažieji ereliai rėksniai. Steigiant Natu
ra 2000 teritorijas 2001-2003 m. trūko 
laiko, patirties ir žinių, kaip organizuoti 
rūšių apsaugą, kurios paplitusios visoje 
šalyje, tačiau pasižymi mažu gausumu. 
ES specialistai mažai kuo galėjo padėti: 
Vakarų Europoje mažasis erelis rėksnys 
beveik išnykęs. Įgyvendinant Paukščių 
direktyvos reikalavimus šiose valsty-
bėse nesusidurta su tokiomis rūšimis. 
Situacija labai pasikeitė per paskutinį 
dešimt metį: Lietuvoje vykdyti išsamūs 
mažojo erelio rėksnio biologijos tyrimai, 
jų rezultatai paskelbti tarptautiniuose 
mokslo žurnaluose, apginta daktaro 
disertacija šio paukščio buveinių pasi-
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Mažųjų erelių rėksnių veisimuisi 
reikalingi brandūs medynai Teritorijos, kuriose atliekama 

mažųjų erelių rėksnių lizdų inventorizacija. 
Raudonai pažymėtos Natura 2000 teritorijos, 
įsteigtos mažųjų erelių rėksnių apsaugai, 
oranžine spalva – papildomos teritorijos, 
svarbios rūšies išsaugojimui
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magistro diplomą, buvo pakviestas pro-
fesinei veiklai: po ilgų klajonių, 16-os 
metų studijų, Z. Prūsas pradėjo dirbti 
Čilikote (Ohajo valstija) „Mead Cor-
poration“ kompanijoje tyrimų inžinie-
riumi. Jis iš karto atkreipė dėmesį į tai, 
jog Ohajo valstijoje 90-95 proc. miškų 
vyrauja lapuočiai, o celiuliozės techno-
logijoje reikėjo spygliuočių medienos. 
Todėl jis detaliai analizavo gamybos 
procesus, vėliau šiam tikslui įkūrė labo-
ratoriją (su 1 mln. USD vertės įranga) ir 
tyrinėjo būdus, kaip padidinti lapuočių 
procentą popieriaus sudėtyje. Jis pa-
siekė, kad celiuliozės gamybos procese 
spygliuočių medienos poreikis buvo 
sumažintas trečdaliu. Ir vėliau pateikė 
apie 100 siūlymų celiuliozės gamybai 
tobulinti; dalis šių pasiūlymų pritaikyta 
gamyboje, gauti patentai.

Sėkmingai dirbdamas Z. Prūsas ta-
po kompanijos vyriausiuoju moksliniu 
darbuotoju. Profesinė spauda taip rašė 
apie fakulteto auklėtinį: „... Jis turi 
CTMP patentų ir laikomas „tautiniu 
turtu“ arba vaikščiojančia enciklope-
dija, dalyvauja tarptautinėse konferen-
cijose, plačiai važinėja po JAV, planuo-
jant naujus fabrikus ar optimizuojant 
jų gamybą“.

Sulaukęs 69-erių 1990 m. jis išėjo į 
pensiją, nors buvo prašomas pasilikti. 
Jam išeinant, bendrovėje dirbo per 20 
tūkst. darbuotojų, metinė apyvarta sie-
kė 5 mlrd. USD.

Miškininkystės veikla
Jam studijuojant Miškų fakultete, jau 
po pirmo kurso studentai vykdavo į 
praktikas urėdijose. Z. Prūsas 1940 m. 
buvo paskirtas dirbti į Šimonių miškų 
urėdijos Svėdasų girininkiją. Gavo už-
duotį išstudijuoti Europoje naudojamo 
medynų ugdymo ir puoselėjimo me-
todą. Šiuo tikslu jis apvažiavo ne vieną 
girininkiją, žymėjo kirstinus medžius, 

kur dirbo įvairius pagalbinius darbus 
už maistą. 1945 m. rugsėjį apgaule „už-
sirašė“ bavaru ir pasiekė Miuncheną. 
Studijavo Miuncheno universiteto Eko-
nomikos fakultete, įstojo į doktorantū-
rą. Parašęs disertaciją „Pabaltijo miško 
pramonės pagrindai ir stovis nepriklau-
somybės laikotarpyje“ (vad. V. Dietrich) 
ir išlaikęs miškininkystės bei ekonomi-
kos mokslų egzaminus, 1948 m. įgijo 
mokslų daktaro laipsnį, tapdamas pir-
muoju Miškų fakulteto absolventu, įgi-
jusiu mokslų daktaro laipsnį. 

1949 m. Z. Prūsas iš Vokietijos emi-
gravo į JAV, dirbo įvairius darbus.  1951 
m. persikėlė gyventi į Niujorko valstijos 
Syrauce miestą, tikėdamasis profesinės 
miškininko veiklos. Tačiau Vilniaus 
universiteto diplomas ir Vokietijoje 
įgytas daktaro laipsnis JAV buvo prily-
ginti tik bakalauro išsilavinimui. Todėl 
jis pradėjo studijuoti miškų mokykloje 
bei Syrauce universitete. Studijuodamas 
vedė lietuvių kilmės mokytoją, su kuria 
susilaukė sūnaus.

1955 m., baigęs miškų mokyklą bei 
Syrauce universiteto Popieriaus ir celiu-
liozės technologijos skyrių, gavęs JAV 

Jis nuėjo ilgą ir nelengvą gyvenimo – 
mokymosi, mokslo ir profesinės veik-
los – kelią, siekdamas tikslo. Jaunystėje 
buvo priverstas palikti Tėvynę ir vis tiek 
liko ištikimas jai. Jis mums žymus tuo, 
kad yra pirmasis Miškų fakulteto absol-
ventas, įgijęs daktaro laipsnį. Emigravęs 
į JAV, jis 35-erius metus išdirbo vienoje 
didžiausių pasaulyje popieriaus ir celiu-
liozės kompanijų „Meae Corporation“, 
įdiegė gamybos procese naujas techno-
logijas, tausojančias miškus ir kartu di-
dinančias gamybos pelningumą. 

Šiam miškininkui, mokslininkui ir 
išradėjui birželio 5 d. sukako 90 metų. 

Gyvenimo kelias
Zenonas Prūsas gimė 1921 m. birželio 
5 d. Butėnų kaime, Svėdasų valsčiuje, 
dabartiniame Anykščių rajone, ūkinin-
kų šeimoje. Tėvai turėjo 31 ha žemės, 
augino 3 vaikus. 

1922 m. baigė Butėnų pradžios 
mokyklą, 1939 m. – Utenos gimnazi-
ją, 1943 m. – Miškų mokslų fakultetą 
Vilniuje. Baigęs studijas 1943 m., dirbo 
Utenos miškų urėdijos Užpalių girinin-
kijoje bei urėdijos centre. 1944 m. buvo 
paskirtas Vabalninko girininkijos gi-
rininku, bet tuometinio Utenos miškų 
urėdo Jono Kuprionio pastangomis liko 
urėdijoje, kur padėjo miškų urėdui.

Studijuodamas Z. Prūsas buvo įsi-
traukęs į ateitininkų veiklą, dalyvavo 
1941 m. birželio 23 d. sukilime. Antrą 
kartą okupavus Lietuvą 1944 m., jis 
turėjo rinktis: likti Lietuvoje, eiti parti-
zanauti į mišką ar trauktis į Vokietiją. 
Pasirinko pastarąjį kelią. Vėlesni įvykiai 
parodė, jog pasirinkimas buvo teisin-
gas, nes tėviškėje stribai ne kartą jo ieš-
kojo, tardė tėvus ir 1948-aisiais juos su 
dviem vaikais ištrėmė už Irkutsko, kur 
jie iki 1958 m. dirbo miškų ūkyje. 

Traukdamasis iš Lietuvos, Z. Prū-
sas pasiekė Tilžę, vėliau pateko į Vieną, 

Lietuvos miškininkui išeiviui 
dr. Z. Prūsui – 90 metų

Doc. Janina Šepetienė
JonAS BAGDonAS
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Lietuvos ir lietuvybės labui 
Taip jau susiklostė, kad Z. Prūso gyve-
nimo vietose JAV nebuvo susitelkę daug 
lietuvių. Tačiau jis dalyvavo Amerikos 
ateitininkų veikloje, priklausė Vyčiams, 
1958 m. įsitraukė į Dausuvos sąjūdį. Šis 
prof. K. Pakšto įkurtas judėjimas sie-
kė suformuoti atsarginę Lietuvą Britų 
Hondūre. Buvo iškelta mintis, jog, jei 
sovietai lietuvių tautą fiziškai išnaikins 
Lietuvoje, Britų Hondūre apgyvendin-
ti iki 60 tūkst. lietuvių, kur jie galėtų 
sukurti nepriklausomą valstybę. Britai 
norėjo atsisakyti šios teritorijos, tad 
šiame mažame žemės lopinėlyje būtų 
kuriama valstybė su oficialia lietuvių 
kalba ir naryste Jungtinėse tautose.

Žlugus Dausuvos idėjai, Z. Prūsas 
ėmėsi „ambasadoriavimo“, t. y. kėlė 
Lietuvos klausimą tarp Amerikos poli-
tikų. Jis rašė straipsnius į JAV dienraš-
čius, laiškus senatoriams ir Kongreso 
nariams, išsiuntė per tūkstantį laiškų, 
prašydamas paremti Lietuvą, priimant 
įvairias rezoliucijas. 

Pasidžiaugęs 1990 m. kovo 11 d. 
Lietuvos valstybės atkūrimu, Z. Prūsas 
pastebėjo, jog ateinantieji 20-30 metų 
šaliai gali būti sunkūs. Jo nuomone, dar 
tebėra daug komunizmo priaugintų pa-
sekėjų, kurie darys daug žalos.

Dabar jubiliatas gyvena JAV, akty-
viai domisi politiniu ir ekonominiu gy-
venimu Lietuvoje, sielojasi dėl partijų ar 
žmonių nesantarvės, kovų dėl valdžios. 

Praeitų metų birželio 28 d. Svėda-
suose iškilo įspūdingas paminklas svė-
dasiškių laisvės kovotojų atminimui, fi-
nansuotas Zenono Prūso. Daug nuošir-
džių padėkos žodžių tuokart buvo tarta 
Zenonui Prūsui. Šventėje buvo prista-
tytas fotografijų albumas „Nusilenkime 
Vaižganto žemei“, išleistas taip pat jo 
lėšomis. Garbaus amžiaus fundatorius 
į renginį neatvyko, bet jam atstovavo iš 
Amerikos atskridęs sūnus Paulius Algis, 
Vilniuje gyvenanti sesuo, biomedicinos 
m. dr. Janina Prūsaitė ir brolis Juozas 
Prūsas, buvęs Sibiro tremtinys.

Prisiminę garbiojo jubiliato pasieki-
mus svetur, vis tik apgailestaujame, kad 
savo išsimokslinimą, jaunystės energiją, 
žinias ir darbštumą miškininkas dr. Ze-
nonas Prūsas buvo priverstas panaudoti 
svetimo krašto labui...

skaitė literatūrą. Po antrojo kurso dar-
bavosi Pabradės ir Trakų apylinkių miš-
kuose. Norėdamas tęsti mokslus, kartu 
dirbo Valakampių urėdijos sandėlyje, 
Beržo lentpjūvėje.

Pasitraukęs iš Lietuvos ir būdamas 
Austrijoje, trumpam buvo paskirtas va-
dovauti kuro aprūpinimui barakams – 
jis stengėsi kirtėjams įdiegti mintį, jog 
reikia kirsti blogesnius medžius, palie-
kant augti geresnius.

Ir gyvendamas JAV Z. Prūsas ne-
pamiršo miškininkystės. 1960 m. jis 
nusipirko 23 ha žemės ir ėmė veisti 
naujus bei atnaujinti augančius miš-
kus. Kadangi Ohajo valstijos miškuose 
mažai spygliuočių, savo žemėje Z. Prū-
sas sodino paprastąją pušį, paprastąją 
eglę, japoninį maumedį. Pasodino ir 
klevų, ąžuolų. Laisvalaikiu jis pats re-
tino ir ugdė želdinius, stebėjo įvairių 
rūšių prisitaikymą prie tenykščio kli-
mato. Atspariausia iš spygliuočių buvo 
veimutinė pušis, paprastoji  išnyko, o 
egles pažeidė stirnos. Savas miškas jam 
ypač gražus rudenį, kai klevai ir ąžuo-
lai, pasipuošę įvairiomis spalvomis, 
primena Lietuvą.

JAV miškininkyste jis nesusižavėjo. 
Apibendrinęs savo veiklą, sako: „Gal ir 
gerai, kad Amerikos miškininkai neįsi-
leido į savo profesijos gretas“.

Trijų valstybių aukštosiose mokyk-
lose įgytas miškininkystės ir celiuliozės 
technologijos žinias Z. Prūsas pritaikė 
ir popieriaus pramonėje. Šios žinios ir 
padėjo jam siekti profesinių aukštumų.

Iš profesoriaus Jono Kuprionio laiško 
Z. Prūsui, rašyto 1980 m. sausio 11 d., kurį tų 
metų birželio pradžioje į Lietuvą atvežė Ro-
mas Ankaitis (Danutės Kuprionytės vyras).

„... Šiuo kartu rašau tokiu reikalu. 
Kaip žinai, anksčiau karts nuo karto iš-
leisdavome ,,Girios Aidą“. Laikas bėga, 
visi senėjam ir miškininkų biznis na-
tūraliai išnyksta. Jo kaip ir nebėra, nes 
išeivijos Miškininkų Sąjunga tik Čikagoj 
dviejų – trijų žmonių ant popieriaus dar 
bandoma laikyti. 

Lietuvoje miškininkų veikla pagal ten 
turimas sąlygas progresuoja, ir jie ten iš-
leidžia, kiek begaudami popierio, nema-
žai leidinių. Pavyzdžiui, Miškų Tyrimo 
Instituto Darbų gavau jau 18-tą tomą. /.../ 
Jų žurnalas ,,Girios“ palyginti visai gerai 
atrodo tiek turiniu, tiek išvaizda. Bet čia 
mūsų buvę miškininkai tuo visai nesiinte-
resuoja ir net ,,Girių“ žurnalo, kiek žinau, 
niekas be Tavęs ir manęs negauna. Tai ko-
kie čia bėra miškininkai.

/.../ V. Žemaitis man rašo ir skatina 
imtis dar bent vieną ,,Girios Aido“ nu-
merį išleisti. Proga ir priežastis – 50 metų 
sukaktis nuo ,,Mūsų Girių“ žurnalo ir 
Lietuvos miškininkų sąjungos įkūrimo. 
Aš buvau skeptikas, nes tai popierinė fik-
cija. Dabar persigalvojau: gal gi šioks toks 
pozityvus žingsnelis tuomi ir būtų pada-
rytas. Blogiausia tai su turinio sudarymu. 
Atspausdinimui V. Žemaitis sako turi 
sudaręs kelis dolerius. Turiniui apie pra-
eitį neturime kuo daug girtis, nes Vaice-
kausko ir Aleksos miškų valdymas jokiai 
pažangai neleido reikštis. Apie dabartinę 
miškininkystę Lietuvoje būtų daug kas 
pasakytina, jie ten atlieka gražų darbą, bet 
gi čia negalima ką nors teigiamo kalbėti, 
kitaip iš „patriotų“ susilauktum „plytos“. 

Kaip Zenonas manytum tuo reikalu? 
Esi pagrindinis ramstis. Mat kiti čia išei-
vijoj turėję ar turį reikalų su miškininkys-
te, kaip dr. J. Genys ar nors ir kanceliarinį 
darbą kiek dirbęs A.Vasaitis, tai iki šiol, 
kai G. A. (,,Girios Aidą“ – red.) leisdavom 
ir aš kreipdavaus, jie neatsiliepdavo. Spė-
ju, kad ir šiuo kartu būtų tas pats. Daugiau 
nelabai ir bėra į ką kreiptis. Na, turėtume 
patys užpildyti. Tai sakyk, Zenonai, ar ap-
siimtum paruošti ką, gal iš Tavo vykdomų 
darbų ar panašiai kiek platesnį straipsnį, 
o ir šiaip smulkesnės medžiagos gal turė-
tum iš ko parinkti.

Lauksiu iš Tavęs pasisakymo dėl ,,Gi-
rios Aido“. ☐

Svėdasuose 2010 m. birželį Z. Prūso lėšomis 
pastatytas paminklas
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Saulėtą ir vasariškai šiltą gegužės 
paskutiniojo penktadienio popietę į 
Druskininkų miškų urėdijos moky-

mo ir informacijos centrą – muziejų „Girios 
aidas“ sugužėjo didelis būrys miškininkų. 
Tądien vyko tradicinis miškų žinybos dar-
buotojų kūrybos konkurso „Paslaptingas 
miško grožis“, kuris šiemet skirtas Tarptau-
tiniams miškų metams, baigiamasis eta-
pas. Renginio iniciatorė Generalinė miškų 
urėdija ir parodos šeimininkė Druskinin-
kų miškų urėdija suruošė šventę, kurios 
metu apdovanoti nugalėtojai, pagerbti kiti 
konkurso dalyviai. Pabirę pušų paunksnė-
je – improvizuotoje gamtos auloje – susi-
rinkusieji klausė generalinio miškų urėdo 
pavaduotojo Zdislovo Truskausko, Drus-
kininkų miškų urėdo Zenono Naujoko bei 
muziejaus šeimininko Antano Lankelio 
sveikinimų, nugalėtojų pasakojimų apie 
sustabdytas akimirkas fotografijose, tapy-
bos ir kituose darbuose, kūrybinį polėkį. 
Miškininkų kūrybos dienos dalyviams 
aplinkos ministro Gedimino Kazlausko 
sveikinimą perskaitė Aplinkos ministeri-
jos Viešųjų ryšių vyr. specialistė Raimonda 

Karnackaitė. Pakilią nuotaiką 
dar labiau praskaidrino iš šio 
krašto kilusio operos solisto 
Danieliaus Sadausko, Kapčia-
miesčio etnografinio ansam-
blio muzikiniai pasirodymai, 
pačių autorių skaitytos poezi-
jos ištraukos.  

Šiemet pateikti fotogra-
fijos, poezijos bei prozos, 
tapybos, drožybos, karpinių 
darbai. Konkursui daugiau-
sia pristatyta nuotraukų miš-
ko ir gamtos tematika (apie 200), 
todėl komisijos nariams (komi-
sijos pirmininkas GMU vyriau-
siasis patarėjas Andrius Vance-
vičius, pirmininko pavaduotojas 
žinomas fotomenininkas, portre-
to meistras Algimantas Aleksan-
dravičius) teko nelengvas darbas 
iš didelio pluošto darbų atrinkti 
geriausius. 

Vertinant fotografijas, pasirink-
tos dvi tematikos „Miško gyvybė“ ir 
„Paslaptingas miškas“.

Atskleidus 
paslaptingą miško grožį

RiMonDAS VASiliAuSKAS

U r ė d i j o s e

Apdovanojamas Egidijus Markevičius (kairėje)
Kęstutis Jarmalavičius (kairėje) pasakoja kaip 
pavyko „pagauti“ tokį kadrą Savo eiles skaito Vladas Danusas

1 pav.

2 pav.
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Tapybos darbų nugalėtojai pasiskirstė taip: I vie-
ta – Valkininkų miškų urėdijos miškotvarkos inžinierė 
Eugenija Strazdienė, II vieta – Ignalinos miškų urėdijos 
žemėtvarkos inžinierė Inga Ponomarenko, III vieta – 
Druskininkų miškų urėdijos vyriausioji buhal-
terė Vita Adomavičienė.

Poezijos ar prozos kūrybos 
konkurse I-oji vieta atiteko ilga-
mečiam Raseinių miškų urėdijos 
darbuotojui Vladui Danusui, II 
vieta –Valkininkų miškų urėdijos 
miškotvarkos inžinierei Eugenijai 
Strazdienei bei dvi trečiosios – Biržų 
miškų urėdijos Biržų girininkui Pranui 
Jonkui bei Nemenčinės miškų urėdijos 
ryšių su visuomene specialistui Šarūnui 
Laužadžiui.

Fotomenininko Algimanto Alek-
sandravičiaus įsteigta „Maestro fotome-
nininko Algimanto Aleksandravičiaus“ 
nominacija skirta „Girios aido“ vedėjui 
Antanui Lankeliui už fotografijų triptiką 
„M.K. Čiurlionio sode“. 

Nominacija „Smulkiosios drožybos 
meistras“ atiteko Trakų miškų urėdijos 
rekreacijos meistrui – staliui Marjanui 
Misevičiui, o „Karpinių meistrė“ – Šiau-
lių miškų urėdijos Lukšių girininko pa-
vaduotojai Alminai Ramanauskienei.

Miškininkų kūrybos darbai bus eks-
ponuojami kitų miškų urėdijų moky-
mo ir informacijos centruose, kai kurių 
miestų parodų salėse. ☐

Nominacijoje 
„Miško gyvybė“ 
I-oji vieta atiteko 
Ukmergės miškų 
urėdijos Želvos gi-
rininko pavaduo-
tojui Kęstučiui Jar-
malavičiui už nuo-
trauką „Pavasario 
šauksmas“ – (1 pav.), 
II-oji – Švenčionė-
lių miškų urėdijos medelyno prižiūrėto-
jui – brigadininkui Rimantui Nalivaikai 
už „Tetervinų šokį“ – (2 pav.), trečiąja vie-
ta pasidalino Druskininkų miškų urėdijos 
Latežerio girininko pavaduotoja Dijana 
Naujokienė (nuotr. „Lututė“ – (3 pav.) bei 
Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės 
girininkas Jonas Barzdėnas (nuotr. „Ster-
na Hirunda“ – (4 pav.).

Nominacijoje „Paslaptingas miškas“ 
I-oji vieta skirta Alytaus miškų urėdijos 
miškotvarkos inžinieriui Egidijui Mar-
kevičiui už fotografiją „Rasos Dzūkijos 
miškuose“ – (5 pav.), II-oji – Kaišiadorių 
miškų urėdijos vyriausiajam miškinin-
kui Marijonui Bernotavičiui už „Laumių 
paunksmę“ – (6 pav.), dvi trečiosios vietos 
skirtos Raseinių miškų urėdijos miškotvar-
kos inžinieriui Algirdui Masaičiui (nuotr. 
„Miško gaisre“ – (7 pav.) bei Tauragės miš-
kų urėdijos Šilinės girininkui Broniui Am-
brozui (nuotr. „Atleisk, broli“ – (8 pav.).

Tarp drožybos darbų I-oji vieta atite-
ko Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų 
girininkui Aurimui Mineikiui už darbą 
„Gervelė“, II-oji vieta – Prienų miškų 
urėdijos darbininkui rekreacijai Jonui 
Černevičiui už „Vaikų džiaugsmą“, III-ąja 
vieta pasidalino Vilniaus miškų urėdijos 
Parudaminos girininkijos rekreacijos 
darbininkas Dainius Mačiokas („Nykš-
tukas su obuoliu“) ir ilgametis Utenos 
miškų urėdijos darbuotojas Pranas Ka-
ziūnas („Aukštaitija – mano gimtinė“).
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...ir Eugenija Strazdienė
Tarp drožybos meistrų Aurimas Mineikis 
buvo pirmas

3 pav.
4 pav.

5 pav.

6 pav.

7 pav.

8 pav.

 MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 06 ■ 21



U r ė d i j o s e

JūRatė Rečiūnienė

Kupiškio miškų urėdijos urėdas Dainius Stonkus

„Miškas gali būti visoks. Žmogaus triū-
sas ir rūpestis girių labui daro mišką 
sveikesnį, tvaresnį, naudingesnį“, – sako 
Kupiškio miškų urėdijos urėdas Dainius 
Stonkus, ilgą laiką buvęs jauniausias ša-
lyje miškų urėdas: kai 2000-aisiais buvo 
paskirtas į šias pareigas, jam ėjo 29-ti. 

Maža urėdija gali gyvuoti
Kupiškio miškų urėdija turėjo skolų, są-
skaitos buvo areštuotos, dirbo 145 žmonės, 
atlyginimai nuolat vėluodavo. Ir tuo metu 
atėjo jaunas, dar nepatyręs vadovas.

Pats D. Stonkus gal ir nebūtų dalyvavęs 
konkurse šioms pareigoms užimti, bet tuo 
metu urėdus skirdavo Miškų departamen-
tas, ir, gavęs pasiūlymą, jis neatsisakė. 

Veiklus būdas ir jaunystė skatino 
sprendimų neatidėlioti: jau antrą darbo 
dieną urėdo pavaduotojui komercijai 

Miškas gali būti visoks
ir gamybai jis liepė medie-
nos stiebais į galutinį san-
dėlį nebevežti, medienos 
likučius sugaminti miške. 
Ryžtingi jaunojo urėdo 
veiksmai daug kam sukė-
lė šoką, bet kitos išeities 
nebuvo. Norint, kad maža 
urėdija dirbtų pelningai ir 
išliktų, o ne būtų prijungta 
prie kurios gretimos miškų 
urėdijos, reikėjo ryžtingų 
veiksmų, kurie ir rajono 
valdžiai ne visada patiko... 

Dainius Stonkus buvo 
ir stropus administratorius, 
ir novatorius, ir vadybinin-
kas. Per 11 vadovavimo 

Kupiškio miškų urėdijai metų įrodė: 
maža urėdija gali gyvuoti. 

Jau nekalbant apie medienos ruo-
šos technologijos kardinalų pakeitimą 
(ką neatidėliojant buvo būtina padary-
ti jau ir anksčiau, o dalis šalies miškų 
urėdijų ir buvo padariusios), dirbant 
miškų urėdu D. Stonkui, renovuotos 
ir kompiuterizuotos visos girininkijos, 
atnaujinta miško pjovimo ir vežimo 
technika, automobilių parkas, gražiai 
puoselėjama girininkijų aplinka. Šimo-
nių girininkas G. Smirnovas prie giri-
ninkijos veisia dendroparką, Subačiaus 
girininkijos kontoros kieme iškastas 
tvenkinys, per jį nutiestas originalus 
tiltelis. 

Iš 145 dirbančiųjų urėdijoje beliko 
truputį daugiau nei trečdalis, be to, ko-
lektyvas stipriai atnaujintas. 

Toliau tęsiamos gražios bendravimo 
su jaunaisiais miško bičiuliais tradici-
jos, globojama net 16 JMB būrelių.

Bet miške niekada nebūna padaryti 
visi darbai: keičiantis laikui, kasdien 
jų atsiranda vis naujų; ir einamųjų, ir 
netikėtų.

Nauji miškai
Vienas iš tokių – naujų miškų veisimas. 
Urėdui šis prioritetas – bene malo-
niausias. Todėl nedelsdami važiuojame 
pasigrožėti išeksploatuotame karjere 
2003 m. įveistu 16 ha Europos mišku. 
Mišrinta grupėmis ir eilėmis pušys, 
eglės, beržai, juodalksniai, ąžuolai, pa-
kraščiais sodintos gudobelės. 

Iš viso nuo 2000-ųjų Kupiškio miš-
kų urėdijoje pasodinta 277 ha naujų 
miškų. 

Pasodintų jų kupiškėnai ir daugiau, 
bet kol kas miškininkams neperduoda-
ma laisvų žemių, motyvuojant, kad dar 
nebaigta žemės reforma.

žvėrys 
Miško apsaugoje didžiausią nerimą 
miškininkams kelia briedžiai. Ypač pra-
ėjusią gilią žiemą ši problema iškilo gan 
aštriai. Tepant repelentais apsaugomas 
viršūninis ūglis, bet alkanas žvėris at-
randa ir nuskabo šoninius ūglius. Situ-
acijai kartojantis kelias žiemas iš eilės, 
medeliai nusilps ir neabejotinai žus. 
Todėl jau šį rudenį bus tepamas ne tik 
viršūninis ūglis, bet visas menturis. O 
tai – 5-6 kartus didesnės išlaidos. 

Šimonių girininkijos girininkas Ge-
nadijus Smirnovas, čia girininkaujantis 

Išeksploatuotame karjere įveistas 
Europos miškas



kursą baigė eksternu. 1995 m. įsidar-
bino Rietavo miškų urėdijoje, bet ne 
už ilgo perėjo į Šiaulių urėdiją miško 
ruošos inžinieriumi, vėliau – vyr. inži-
nieriumi, urėdo pavaduotoju medienos 
ruošai ir prekybai. Iš viso Šiauliuose 
dirbta 5-eri metai ir jau 11 – Kupiškio 
miškų urėdijoje.

Su situacija pastarojoje D. Stonkus 
buvo susipažinęs prieš ateidamas į ją, 
turėjo reformų viziją, bet tikrąją padėtį 
sužinojo, tik pradėjęs dirbti. Ji pasirodė 
rimtesnė, nei įsivaizdavo. Bet žingsnis 
po žingsnio, nes šuoliais to padaryti 
nebuvo galima, Kupiškio miškų urėdi-
ja dirbo ir kilo. Išgyveno 2008-2009 m. 
ekonominę recesiją. Sunku buvo, kai 
teko darbuotojams nurėžti 35 proc. 
atlyginimo. Bet privalomuosius miško 
darbus visus atliko. Neatleido nė vieno 
žmogaus.

 
Svarbiausias urėdo Dainiaus Ston-

kaus darbo rodiklis tai, kad Kupiškio 
miškų urėdija yra ir dirba. O gražiausia 
urėdo išsakyta mintis ta, jog miškas yra 
kūryba, ne visada paklūstanti taisyk-
lėms. Todėl miškininko darbas – nuo-
latinis ieškojimas. ☐

D. Stonkaus „ąžuolas – tvirtesnis medis 
ir jis tai pateisina“. 

O kovą su žievėgraužiu tipografu 
(vabzdžiagaudžiai medžiai, feromoni-
nės gaudyklės, sanitariniai kirtimai) 
urėdas įvardina „atidirbta, veikiančia 
sistema“, kurią belieka įgyvendinti kiek-
vienoje girininkijoje. „Dar viena gam-
tos „dovana“: 2009-2010 m. žiemą „tu-
rėjome“ netikrojo skydamario apniktų 
plotų Šimonių girininkijoje. Skaudu, 
kai tenka kirsti 30-ies metų eglyną, ku-
riam dar augti ir augti“, – sako miškų 
urėdas. Girininkas Genadijus papildo: 
„Girininkijoje jau iškirsta plynai 18 ha. 
Kirsta ir neplynai, iš viso dėl šios ligos 
iškirtome apie 1500 ktm“. 

Urėdas Dainius papasakoja trum-
pą, bet pamokančią istoriją, kaip prieš 
30-35-erius metus pušies augavietėje 
buvo pasodintos eglės, nes pušų dėl 
briedžių gausos išauginti buvo neįma-
noma. Eglės ne savo augavietėje augo 
nenoriai, atsiliko augime, o išplitus 
kenkėjams, pirmiausia ir buvo užpultos 
bei nudžiūvo. „Todėl augavietėje reikia 
sodinti tai, kas joje geriausiai gali augti 
ir imtis atitinkamų apsaugos priemonių 
nuo nepalankių miškui veiksnių. Gam-
tos neapgausi“, – įsitikinęs pašnekovas. 

Dar vienas naujas iššūkis, keliantis 
nerimą miškininkams – nematodas. Ir 
su juo, be abejo, įvairiais būdais teks 
kovoti.

Jauni prisiminimai
Dainius Stonkus kilęs iš Rietavo, jo abu 
tėvai – miškininkai. Tėvas – buvęs ilga-
metis Rietavo miškų ūkio direktorius, 
urėdas, mama dirbo galutinio sandėlio 
meistre. Abu baigę miškininkystės stu-
dijas Žemės ūkio akademijoje ir miškų 
technikume. Ir Dainius jau pirmoje 
klasėje žinojo, jog bus miškininkas. Su 
tėvu jau nuo pradinės mokyklos vienin-
telis iš 5-ių šeimos vaikų važiuodavo į 
mišką. Baigęs vidurinę, stojo į miški-
ninkystę, nors mama jam ir sakė, kad 
nebus tose studijose gabiam vaikinui 
ką veikti. Ir ji buvo teisi. Mokslai sekėsi 
lengvai, studijas Dainius baigė diplomu 
su pagyrimu. 

Baigęs 4 kursus jis gavo pasiūlymą 
dirbti Lietuvos Švedijos bendroje įmo-
nėje „Baltai“. Dekanui sutikus, penktą 

12-tus metus, pasakoja, jog praėjusią 
žiemą jam pasitaikė viename lauke ma-
tyti net 6 briedžius. 

Miškų urėdo Dainiaus Stonkaus 
nuomone, būtina didinti šių žvėrių su-
medžiojimo limitus. Ne be reikalo se-
nas miškininkystės tradicijas turinčioje 
Vokietijoje sakoma, jog geriausias repe-
lentas yra šautuvas. Bet ne nuo miški-
ninkų tai priklauso. 

Todėl, pagausėjus briedžių populia-
cijai, patikimiausia priemonė yra tvoros, 
geriausia – tinklinės, su tvirtais stulpais 
ir tokio aukščio, kad žvėrys neperšok-
tų. „Briedis – ne kiškis, apsisaugoti nuo 
jo ir tvora turi būti atitinkama“, – sako 
urėdas.

Miško ligos
Kalbėdamas apie miško ligas, urėdas 
neaplenkia ir uosynų džiūties. Prisi-
mena, kad teko iškirsti sėklinį uosy-
ną, šiemet dėl būklės kerta dar 20 ha 
uosyno Skapiškio girininkijoje. Gi iš-
kirtus, gana probleminis tokių derlin-
gų kirtaviečių atkūrimas, kai pasipila 
lazdyno džiunglės ir kita nepageidau-
jama aug menija. 

Su nerimu Kupiškio miškų urėdijos 
miškininkai stebėjo beprasidedančias 
ąžuolų ligas, bet, atrodo, jog šios negan-
dos kupiškėnai kol kas išvengė, nes anot 
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Apsaugoti ąžuoliukai

Alėja į Šimonių girininkiją
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VacLoVaS tRepėnaitiS

Taip apie save mėgo sakyti nusi-
pelnęs šalies miškininkas An-
tanas Olšauskas, Lazdijų krašto 

girioms paskyręs 56-erius gyvenimo 
metus. Šiemet gegužės 13 d. jam būtų 
sukakę 100 metų. 

Generalinės miškų urėdijos iniciaty-
va gegužės 31 d. Veisiejų miškų urėdijoje 
organizuotame seminare „Naujų miškų 
įveisimas nederlingose žemėse“, skirtame 
miškų urėdijų ir kitų institucijų miškinin-
kams, prisimintas šis iškilus miškininin-
kas, per 43-ejus girininkavo metus An-
čios, Kapčiamiesčio, Pertako girininkijo-
se įveisęs daugiau kaip 5 tūkst. ha naujų 
miškų. Išliekamąją pažintinę – mokslinę 
vertę turi jo nuo 1956 m. veisti eksperi-
mentiniai miško želdiniai, kuriuos neper-
dėtai galima vadinti ,,žaliosiomis miško 
laboratorijomis“. 

Pagerbti kraštiečio girininko A. Ol-
šausko į Veisiejų miškų urėdiją atvyko 
buvę jo bendradarbiai, Veisiejų, Kap-
čiamiesčio seniūnijų seniūnai, kaimų 
bendruomenių atstovai, Kapčiamiesčio 
folklorinis ansamblis ,,Atgaiva“, jaunieji 
miško bičiuliai iš Kapčiamiesčio pagrin-
dinės mokyklos, A. Olšausko sūnūs Al-
girdas ir Antanas.

Veisiejų miškų urėdijos miškininkai 
pristatė A. Olšausko įveistų želdinių ap-
rašus, tikslus, prisiminimų santraukas. Su 
Antanu Olšausku dirbę miškininkai pri-
siminė įdomesnius jo gyvenimo momen-
tus, darbus, pomėgius.

Keletas biografijos štrichų
Kilęs iš Alytaus rajono Mankūnų kaimo, 
mokęsis Alytaus gimnazijoje Antanas 
Olšauskas, pasak išsamią bibliografiją 
apie jį parengusio amžininko, ilgamečio 
Kapčiamiesčio girininkijos girininko Vy-
tauto Stacevičiaus, galėjo būti nepriklau-
somos Lietuvos kariuomenės karininku, 
miškininku, sportininku, profesionaliu 
dainininku. Visi šie užsiėmimai jam buvo 
prie širdies. Jis pasirinko miškininkystę – 
kartu su būsimu ministru Algirdu Matu-
lioniu 1933 m. baigė Alytaus aukštesniąją 

Kito darbo nemokėjau – 
tik sodinti mišką ir dainuoti...

miškų mokyklą. Šį pasirinkimą jis grindė 
taip: ,,Norėjau, kad mano darbas duotų 
kuo daugiau naudos žmonėms“. Gavęs 
paskyrimą į Seinų miškų urėdiją, A. Ol-
šauskas iki 1937 m. čia dirbo girininku be 
girininkijos, vedė vietinę merginą, išaugi-
no dukrą ir keturis sūnus. 

Vietiniai dzūkai girininką vadino 
,,biednų tėvu“. Sutarimas su kaimo žmo-
nėmis, rūpinimasis juos maitinusiais 
miškais padėjo A. Olšauskui išvengti po-
kario represijų, net būti paskirtam 1944-
1945 m. Seinų miškų urėdo pavaduotoju, 
vėliau iki 1949 m. – įkurto Veisiejų miškų 
ūkio direktoriumi. Gi tuo metu jo brolis 
buvo nepagrįstai represuotas, ištremtas už 
Uralo. Prieš tapdamas miškininku, A. Ol-
šauskas mokėsi Kauno karo mokykloje, 
bet jos nebaigė. Girininko namų spintoje 
kabėjo ,,smetoninė“ girininko uniforma, 
kurią retas pokario ,,čekistas“ skyrė nuo 
nepriklausomos Lietuvos karininko uni-
formos. Piktavaliui įskundus, girininko 
karjera būtų pasibaigusi Vorkutos, Intos, 
Taišeto ar kitame lageryje. Atkūrus nepri-

klausomybę, išsaugota girininko A. Ol-
šausko ikikarinė miškininko uniforma 
pravertė 1990 m. kuriant naujos miški-
ninkų uniformos modelį. 

Sujungus 1987 m. Pertako ir Kapčia-
miesčio girininkijas, nuo 1959 m. Pertako 
girininku dirbęs A. Olšauskas dar porą 
metų tvarkė girininkijos daigynus. Į pensi-
ją jis išėjo 1989 m., kai visai apleido jėgos. 
Už ilgametį, kūrybingą darbą 1965 m. jam 
suteiktas nusipelniusio miškininko garbės 
vardas, vėliau – I kvalifikacinė klasė, ska-
tintas medaliais, Garbės raštais, atkūrus 
Nepriklausomybę, išrinktas Lietuvos miš-
kininkų sąjungos garbės nariu. 

Liko ištikimas miškui ir dainai
...Dzūkijos šilų ramybė, sustojęs laikas, 
apmąstymai apie nugyventus metus pa-
dvelkė, žiūrint į girininko sūnaus Algirdo 
Olšausko atsivežtą trumpametražį filmą 
,,Pertako girininkas“, kurį 1988 m. sukū-
rė televizijos žurnalistas Balys Urbonas. 
Kuk lus girininkas, sako, likęs nepaten-
kintas šiuo filmu, nes jame nebuvo paro-
dyti kartu su juo dirbę žmonės. 

V. Stacevičiaus surinktais duomeni-
mis, girininkas A. Olšauskas laikėsi tokios 
dienotvarkės: visą dieną plušo miškuose, 
grįžęs girininkijos raštinėje iki išnaktų 
tvarkė popierius, iš raštinės išeidamas tik 
pavakarieniauti ir paklausyti per radiją 
,,Amerikos balso“ žinių. Apie 1 val. nak-
ties uždainuodavo: „Gražių dainelių daug 
girdėjau“ ir eidavo ilsėtis. 

Kai miškuose būdavo sausa, girinin-
kas šilus apvažiuodavo motociklu jam ge-
rai žinomais takeliais. Girininkaudamas 
nemedžiojo, nežvejojo, nearė, nesėjo. 

Vienintelis prasiblaškymas – dainavi-
mas. Grybaudami kapčiamiestiečiai per 
daug nenustebdavo girios toliuose išgir-
dę sodrų girininko balsą. Matyt, pomė-
gį dainuoti ir labai gražų balsą Antanas 
paveldėjo iš motinos. Daina skaidrino 
jis ne tik savo gyvenimą. 1960 m. giri-
ninkas pakvietė visus Pertako girininki-
joje dirbančius žmones daly vauti meno 
saviveikloje. Po sėkmingų pa sirodymų 

Nusipelnęs šalies miškininkas 
Antanas Olšauskas
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tijos jūros rytinių ir pietinių pakrančių 
vertingos augmenijos atlasą. 

Pasak V. Stacevičiaus, kažin ar būtų 
A. Olšauskas tiek padaręs miškų labui, 
jei jo darbų nebūtų toleravusi tuometinė 
Miškų ūkio ir miško pramonės ministeri-
ja, joje miškų atkūrimą ir veisimą kuravęs 
darbuotojas Vytautas Žekonis? Tik jo pa-
sakyti žodžiai: „Netrukdykite Olšauskui 
dirbti“ apgynė girininką nuo revizorių, 
leido jam gauti lėšų eksperimentiniams 
želdiniams veisti, prižiūrėti, kurių reikė-
jo daug daugiau, negu įprastiems sodi-
nimams. Jį palaikė ir globojo ilgametis 
Veisiejų miškų ūkio direktorius, nusi-
pelnęs šalies miškininkas Jonas Strazdas. 
Kai kitur baltalksniai buvo ,,varomi“ 
iš miško kaip piktžolės, A. Olšauskas 
juos augino daigyne, sodino mišriuose 
želdiniuose, siekdamas miško dirvože-
mio tręšimo. Buvusios nesėkmės „nurašy-
tos“ bandymams. 

Pravertė A. Olšauskui ir įgytas fizinis 
parengimas Karo mokykloje. Čia kūno 
kultūrą dėstęs Karolis Dineika, vėliau 
tapęs žymiu kūno kultū ros propaguoto-
ju, ugdė kariūnų tvirtą laikyseną, karišką 
eiseną, kurios vėliau Antanui pavydėjo 
dauge lis vyrų. Jie juokaudavo, kad giri-
ninkui Olšauskui einant nuo galvos lėkštė 
nenu kristų. 

Atmintis
Netruko prabėgti saulėta seminaro diena. 
Buvusioje prieškario Seinų miškų urėdijos 
sodyboje Vainaežerio kaime pasodintas 
girininko A. Olšausko atminimui ąžuo-
las. LMS viceprezidentas prof. Antanas 
Juodvalkis su seminaro dalyvių delegacija 
Kapčiamiesčio kapinėse padėjo gėlių prie 
girininko paminklo. Išvykoje į Kapčia-
miesčio girininkijos miškus apžiūrėti įdo-
mesni A. Olšausko įveisti želdiniai, išaugę 
jau pusamžiais medynais. Prie Ilgio ežero 
surengtoje bendroje vakaronėje su folklo-
riniu ansambliu „Atgaiva“ prisimintos gi-
rininko A. Olšausko mėgtos dainos.

Seminarą vedęs Generalinės miš-
kų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos 
skyriaus vedėjas Petras Kanapienis įteikė 
Generalinio miškų urėdo padėkas Kap-
čiamiesčio girininkijos girininkui Ri-
mantui Pileckui ir Krosnos girininkijos 
girininkui Sauliui Kancevičiui, o Veisiejų 
miškų urėdas Zenius Želionis suvenyrais 
paskatino aktyvius seminaro dalyvius ir 
prisiminimais pasidalijusius urėdijos dar-
bo veteranus. ☐

pas tremtyje buvusį brolį, paklaustas, ką 
matė, sakė: „Iki Maskvos buvo neįdomu – 
vien pelkės ir krūmynai, artėjant prie Ura-
lo, prasidėjo maumedynai“... 

Šiais ne Dzūkijos miškų medžiais jis 
žavėjosi visą likusį gyvenimą, juos kur 
tik buvo vietos veisė, mišrino su kitais 
ne vietiniais medžiais, krūmais. Dabar 
žmonės įveistus maumedynus vadina ne 
vietovardžiais (Kapčiamiesčio, Pertako 
girininkijų), o Olšausko želdiniais. Ei-
nant Kapčiamiesčio girininkijoje įkurtu 
gamtos pažinimo taku, galima pamatyti 
nemažai jo įveistų želdinių. 

Tarybiniais metais jais yra žavėjęsi 
Latvijos, Lenkijos miškininkai. Vienos iš-
vykos metu Latvijos miškų mokslininkai 
šiuos želdinius pavadino Kapčiamiesčio 
botanikos sodu ir pažadėjo įtraukti į Bal-

aplinkiniuose kaimuose susi būrė mišrus 
choras, moterų ir vyrų ansambliai, kvar-
tetai, du etai, keliolikos muzikantų kaimo 
kapela, jaunimo bei pagyvenusių žmo nių 
šokių rateliai. Kapčiamiesčio apylinkė-
se netrūko pasakotojų, humoris tų. Pats 
girininkas sukdavosi visur, kur manė 
esąs reikalingas: tai chore dai nuoja, tai 
atlieka solo partijas. Su saviveiklinin-
kais jis dalyvavo kone kiekvienoje Laz-
dijų rajono dainų šventėje, kviestas ir į 
respublikines. Kolektyvas buvo sukūręs 
net savo dainą – himną „Atvažiuokit į 
Pertaką”. Žmonių paprašytas, jis mėgo iš 
visų plaučių padainuoti prie Ilgio ežero 
arba visų pamėgtame Baltosios Ančios 
Pinčiaragio vingyje. 

Koncertavo pertakiečiai ir Baltaru-
sijoje, Lenkijoje. Pasakojama, kad net 
trimis sunkvežemiais vykdavo koncen-
truoti į Baltarusiją, Gardiną. Kaip solis-
tas A. Olšauskas kelis kartus kviestas į 
televizijos, radijo laidas. Pažįstami giri-
ninką už gražų balsą vadin davo A. Ku-
čingiu. Nedaug tereikėjo, kad 1965 m. 
pavasarį girininką tuometi nis Lietuvos 
dainų ir šokių ansamblio vadovas būtų 
išsivežęs į Vilnių dainuoti jo vadovauja-
mame kolektyve. 1984 m. A. Olšauskas 
dalyvavo dainų konkurso „Ant marių 
krantelio” baigia majame ture Rumšiškė-
se. Po koncerto komisijos nariai paklau-
sė, kur jis buvęs anksčiau. Girininkas 
atsakęs: ,,Miške“.

Jo laisva dvasia pleveno tik Kapčiamies-
čio šiluose, kuriems jis liko atsidavęs kūnu 
ir dvasia iki gyvenimo pabaigos. Mišku do-
mėjosi visur ir visada. Grįžęs iš viešnagės 

Lazdijų rajono Vainaežerio kaime buvusioje 
Seinų miškų urėdijos sodyboje girininko 
A. Olšausko atminimui pasodintas ąžuolas

Buvęs Kapčiamiesčio girininkas V. Stacevičius (pirmas iš dešinės) 
pristato A. Olšausko įveistus želdinius

 MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 06 ■ 25



U r ė d i j o s e

pažymėjo, kad valstybės įmonės neturi 
teisės rizikuoti valstybės patikėtu turtu. 
Urėdas taip pat aptarė medienos pirkėjų 
pasiūlymų vertinimą, paaiškino, kad ap-
valiosios medienos sortimentams, kurie 
skirstomi į kokybės klases, atskirai bus 
vertinami A kokybės klasės sortimentai 
ir B, C, D (kartu paėmus) kokybės klasės 
sortimentai. Įvertinus pasiūlymus, bus 
sudaromos dvi atskiros preliminarios pa-
siūlymų eilės. Urėdas akcentavo, kad pa-
siūlyme pirkėjas gali nurodyti bendrą pa-
geidaujamą pirkti kiekį visoms atitinkamo 
sortimento kokybės klasėms ir stambumo 
grupėms arba kiekį, proporcingą miškų 
urėdijos parduodamiems sortimentams 
pagal kokybės klases. 

Pasitarime dar kalbėta kirtimo atliekų 
gamybos ir panaudojimo tema. Diskusijos 
tęsėsi ir pakeliui į Biržų girią, kur genėtojų 
rankų laukė 9-erių metų ąžuolo želdiniai. 
Nepabūgę tankių krūmų ir įkyrių uodų, 
talkininkai išgenėjo 1 ha jauno ąžuolyno. 

Šmaikštūs beržo medienos pirkėjai 
nepamiršo paglostyti ir aukštyn timptelėti 
pavasarine žaluma pasipuošusių beržiukų. 

Biržų m. u. inf.

Biržų miškų urėdijoje gegužės 12-ąją pul-
keliais šurmuliavo apvaliosios medienos 
pirkėjai ir ruošėjai, pasiryžę ne tik padis-
kutuoti prekybos klausimais, bet ir padir-
bėti miške kartu su urėdijos darbuotojais. 
Jau tradiciniu tapusį pasitarimą pradėjęs 
Biržų miškų urėdas Romanas Gaudiešius 
padėkojo dalyviams už malonų bendra-
vimą, supratimą, operatyvų problemų 
sprendimą. Urėdas apibendrino urėdijos 
apvaliosios medienos pardavimų rezulta-
tus ir šiandienos aktualijas, pažymėjo, kad 
televizijos laidoje išsakyti buvusio Ignali-
nos miškų urėdo V. Valiuko kaltinimai dėl 
prastos medienos apskaitos, ledžiančios 
urėdams pasisavinti iki 20 proc. gauna-
mos medienos, neatitinka tikrovės ir yra 
melagingi. R.Gaudiešius akcentavo, kad, 
nors biržės įtūriuojamos + 10 proc. tiks-
lumu, bet iškirtus 2010 m. pagrindinių 
kirtimų biržę Biržų miškų urėdijoje, buvo 
gauta ne 90 proc., o 107 proc. medienos, 
arba 6200 m3 daugiau, negu įtūriuota. 
Taigi, urėdija sutaupė beveik 25 ha supro-
jektuotų biržių. Jeigu buvusio Ignalinos 
miškų urėdo V. Valiuko vadovautoje urė-
dijoje apskaitytas medienos tūris galėjo 
būti mažinamas 10 proc. nuo faktinio, tai 
generalinis miškų urėdas teisingai pasiel-
gė, atleisdamas jį iš darbo ir perduodamas 
medžiagą generalinei prokuratūrai.

Generalinės miškų urėdijos miško re-
sursų ir prekybos mediena skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Giedrius Grincevičius padė-
kojo miško ruošėjams už pagalbą, likviduo-
jant škvalo padarinius, perskaitė pranešimą 
,,Prekyba apvaliąja mediena bei medienos 
ruoša valstybiniuose miškuose”. Pranešėjas 
pažymėjo, kad ateityje numatoma pakeisti 
kai kuriuos Prekybos apvaliąja mediena 
nuostatus. Numatyta, kad pateikdamas 
pasiūlymą pirkti apvaliąją medieną pus-
metiniuose ir ilgalaikiuose pardavimuose, 
pirkėjas pageidaujamos sudaryti sutarties 
vertės 3 proc. sumą pinigine išraiška galės 
sumokėti į pardavėjo (urėdijos) sąskaitą. 
G. Grincevičius pažymėjo, kad baigiama 
ruošti ir diegti elektroninė apvaliosios me-
dienos pirkimo – pardavimo sistema, pasi-
tarimo dalyvius pakvietė aktyviai dalyvauti 

2012 m. pirkimuose elektroninėje erdvėje. 
Šia tema prasidėjo diskusija, medienos pir-
kėjai domėjosi dokumentacijos pateikimo 
elektroninėje sistemoje tvarka, laiko termi-
nais. Daugiausia pageidavimų bei pasiūly-
mų išsakyta dėl pažymų apie įsiskolinimus, 
soc. draudimo įmokas pateikimo. Pasiūlyta 
supaprastinti šių pažymų teikimo proce-
dūras – informacija apie įsiskolinimus ir 
soc. draudimo įmokas turėtų būti pateikta 
elekt roninėje erdvėje, kad pirkėjams nerei-
kėtų pažymų siųsti paštu ar vežti į keliasde-
šimt miškų urėdijų. Pritarta, kad šis klausi-
mas aktualus ir spręstinas. 

Diskusijų metu sulaukta pirkėjų pagei-
davimų dėl atsiskaitymo už apvaliąją me-
dieną terminų pratęsimo. R. Gaudiešius 

Ažuoliuką pasitardami geni UAB ,,Likmerė” 
atstovai

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2011 m. gegužę
Sortimentas 2011 m. kovo mėn. 

vidutinė kaina, Lt/m³
Indeksas 2011 m. 

sausis=100
Iš viso 2011 m. vidutinė 

kaina, Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai 168 100 169
Eglės pjautinieji rąstai 191 94.1 197
Ąžuolo pjautinieji rąstai 435 102.6 424
Uosio pjautinieji rąstai 186 92.1 196
Drebulės pjautinieji rąstai 135 96.4 137
Beržo pjautinieji rąstai 192 99.5 193
Juodalksnio pjautinieji rąstai 184 102.8 181
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 146 96.7 147
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 130 100 129
Eglės popiermedžiai 123 100.8 122
Pušies popiermedžiai 119 101.7 118
Beržo popiermedžiai 133 99.3 133
Drebulės popiermedžiai 103 103 99
Uosio popiermedžiai 132 101.5 133
Plokščių mediena (spygliuočių) 86 101.2 86
Plokščių mediena (lapuočių) 83 100 84
Malkinė mediena 92 101.1 92
Iš viso apvaliosios medienos 137 98.6 138
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.

Medienos pirkėjai 
diskutavo 
ir talkininkavo
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Šiaulių RAAD Miškų kontrolės skyrius kartu su Radviliš-
kio ir Telšių miškų urėdijomis balandžio 29 ir gegužės 4 d. 
organizavo praktinius seminarus Šiaulių regiono miško 

savininkams, pažymint tarptautinius miško metus. Keletas pa-
stebėjimų iš šių susitikimų. 

Pasaulinė ir regioninė miškų svarba
Susitikimų metu Šiaulių RAAD Miškų kontrolės skyriaus ve-
dėjas Robertas Paulauskas informavo miško savininkus, kad 
miškai dengia daugiau kaip 10 proc. mūsų planetos paviršiaus, 
nuo jų išlikimo priklausys klimato kaita, daugelio retų augalų ir 
gyvūnų rūšių išsaugojimas, žmogaus socialinė gerovė. Kasmet 
nuo Žemės paviršiaus dingsta apie 1 mln. ha miškų, daugiausia 
Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos žemynuose. Kartu su jais nyksta 
ir daugelis augalų ir gyvūnų rūšių. Lietuvoje iš 1796 augalų rūšių 
713 auga miškuose bei iš 15 510 gyvūnų rūšių 10 proc. jų taip pat 
gyventa miško aplinkoje. 

Šiaulių regione miškai užima per 400 tūkst. ha teritoriją 
(31 proc. miškiningumas): 51 proc. jų – valstybiniai, 36 proc. – 
privatūs ir 13 proc. dar rezervuoti nuosavybės atstatymui. Tu-
rime apie 38 tūkst. miško savininkų, kurie valdo 152 tūkst. ha 
miškų. Apie 65 proc. savininkų miško valda tėra iki 3 ha ir tik 
per 800 miško savininkų turi didesnes kaip 20 ha valdas. Einant 
darnaus miškininkavimo kryptimi Lietuvoje, privačių miškų sa-
vininkai neišvengiamai turės susitaikyti su tuo, kad miško val-
doje nudžiūvęs stovintis ar nuvirtęs medis nebūtinai reiškia blo-
gą ūkininkavimą, kad miško vertė matuojama ne vien iškirstais 
kubiniais metrais medienos. Aplinkosaugininkai ir ,,žalieji” taip 
pat turės suprasti, kad miškas – ne tik paukščių, žvėrių ir retų 
augalų buveinė, svarbus kraštovaizdžio stabilumą garantuojantis 
elementas, bet ir valstybei svarbi ūkio šaka. 

Kalbėti apie darnų miškininkavimą privačiuose miškuo-
se, kuomet vidutinis miško valdos dydis siekia vos 4,4 ha, yra 
sunku, bet siektina, kad ateityje juose ūkininkavimo rezultatai 

turėtų didesnę įtaką bendram Šiaulių regiono miškų produkty-
vumui, našumui bei medžių rūšių pasiskirstymui. 

Miškų naudojimo ir atkūrimo tendencijos regione
Šiaulių regione pastaruoju metu didesnis miško naudojimas yra 
valstybiniuose miškuose, nes didesnis jų bendras plotas. Valsty-
biniuose miškuose 2010 m. pagaminta 771 tūkst. ktm medienos 
(523 tūkst. ktm pagrindiniais kirtimais), o privačių miškų savi-
ninkai pernai iškirto 427 tūkst. ktm medienos (389 tūkst. ktm 
pagrindiniais kirtimais). Privačių miškų naudojimas Šiaulių 
regione 55 proc. mažesnis, negu valstybinių. Tam įtakos turėjo 
2008-2009 m. smukusi medienos paklausa ir pardavimo kainos. 
Privačiuose miškuose 2009 m. plynais kirtimais iškirsta 187,3 
tūkst. ktm, 2010 m. – 349,9 tūkst. ktm medienos. Miško savinin-
kai daugiausia medienos pagamina pagrindiniais kirtimais ir tik 
9 proc. – tarpiniais, o valstybiniuose miškuose tarpiniais kirtimais 
pagaminama iki 32 proc. visos medienos.

Su miško savininkais buvo aptartos kasdieninės problemos: 
netinkama miško želdinių priežiūra, neteisėti kirtimai, miški-
ninkystės žinių stoka. Šiaulių RAAD Miškų kontrolės skyriaus 
vyriausieji specialistai Raimondas Šiukšteris ir Kazimieras Ged-
vilas papasakojo miško savininkams apie miškų atkūrimo ten-
dencijas privačiuose miškuose, miško želdinių priežiūros dar-
bus, ES paramą įveisiant naujus miškus Šiaulių regione. 

Privačiuose miškuose 2006 m. plynai iškirsta 1584,6 ha, 
2007 m. – 1691,8 ha, 2008 m – 1030,3 ha, 2009 m. – 1001,5 ha, 
2010 m. – 1827 ha medynų. Atliekant prieš trejus metus plynai 
iškirstų kirtaviečių atkūrimo kontrolę 2006-2010 m., nustatytas 
ženklus neatkurtų miško plotų mažėjimas. Pvz., 2006 m. nustatyta 
119,1 ha, (9 proc.), o 2010 m. – tik 11,6 ha (1 proc.) neatkurtų arba 
neatsikūrusių plyno kirtimo kirtaviečių. Palyginimui: 2004 m. ne-
atkurtų plynų kirtaviečių buvo 13 proc. nuo patikrinto ploto. Ge-
rėjančiam plynų kirtaviečių atkūrimui įtakos turi valstybinę miškų 
kontrolę vykdančių pareigūnų nuolatinė kontrolė ir prevencinis 

darbas (kiekvienais metais registruotais laiškais miško sa-
vininkams buvo išsiuntinėjami raginimai dėl miško atkūri-
mo), bei 2008 m. pakeisti Miško atkūrimo ir įveisimo libe-
ralūs nuostatai. Įteisinus dalyje augaviečių beržą ir drebulę 
kaip tikslinę medžių rūšį, dauguma miško savininkų (apie 
65 proc.) palieka kirtavietes savaime atželti. 

Apie pagerėjusį miško atkūrimą byloja ir sumažė-
jusi paskirtų administracinių baudų suma. 2006 m. už 
nustatytu terminu neatkurtus plynai iškirstus miškus, 
50 asmenų skirta 25,1 tūkst. Lt administracinių baudų, 
o 2010 m. už šį pažeidimą bausta tik 12 asmenų, jiems 
skirta 7,4 tūkst. Lt administracinių baudų.

Atkreiptas dėmesys  miško želdinių kokybę
Miško savininkai susitikimų metu supažindinti su miško 
želdinių priežiūros pagrindiniais darbais, aiškinta, kodėl 
jie reikalingi, kada geriausia juos vykdyti, kaip atrinkti iš-

Apie pasaulinę ir regioninę miškų svarbą aplinkosaugoje informuoja 
Šiaulių RAAD Miškų kontrolės skyriaus vedėjas R. Paulauskas

RoBeRtAS PAulAuSKAS
Šiaulių RaaD Miškų kontrolės skyriaus vedėjas

Tarptautinių miško metų įprasminimas – 

miško savininkų švietimas
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vienais metais ne miško žemėse įveisiama vis daugiau miškų: 
2008 m. – 628,9 ha, 2009 m. – 637,4 ha, 2010 m. – 814,2 ha. 
Daugiausia miškų 2010 m. įveista Kelmės rajone – 495 ha, arba 
61 proc. viso regiono tais metais. Žemių savininkai sėkmingai 
įsisavina ES skirtas lėšas naujų miškų įveisimui, juos įveisia pagal 
galiojančių teisės aktų reikalavimus, todėl atliekant darbų verti-
nimą pažeidimų nustatoma labai retai. 

Kelmės rajono agentūroje dirbantys du miškų pareigūnai fiziš-
kai nespėja įvertinti ir inventorizuoti visų įveistų miško želdinių 
ir laiku pagal sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra numa-
tytais terminais išduoti pažymas. Vien pernai rajono agentūro-
je buvo išduota 440 tokių pažymų. Kad jos būtų išduotos laiku, 
Kelmės rajono agentūros miškininkams rudenį želdinius padėjo 
inventorizuoti RAAD-o Miškų kontrolės skyriaus specialistai. Iš 
viso 2010 m. buvo inventorizuota 610,3 ha įveistų miško želdinių. 

Seminare savininkai supažindinti su 2007-2013 m. aplinko-
saugos priemonių kompensacinėmis išmokomis, aptarti Privačių 
miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų bei Miško kirtimo taisyk-
lių pasikeitimai, atsakyta į savininkus dominančius klausimus.

Pažintinė išvyka  miškų urėdijų medelynus
Radviliškio ir Telšių miškų urėdijų darbuotojai papasakojo miš-
ko savininkams apie miškų atkūrimo aktualijas valstybiniuose 
miškuose, dirvos ruošimo, sodinimo techniką, supažindino su 
darbų ir sodmenų įkainiais, sodmenų išauginimo technologi-
jomis medelynuose. Radviliškio miškų urėdijos urėdo pava-
duotojas Egidijus Barčkus svečiams parodė kankorėžių aižyklą, 
papasakojo, kiek reikia įdėti triūso, kol išauginamas sodinukas, 
tinkantis perkelti į miško aplinką. Telšių miškų urėdijos urėdo 
pavaduotojas miškininkystei Arvydas Jokužys ir medelyno vir-
šininkas Eugenijus Barniškis papasakojo, kaip buvo steigiamas 
naujas medelynas, su kokiais sunkumais susidurta jį kuriant ne 
miško žemėje, supažindino su medelyne naudojama naujausia 
technika, miško sodmenų išauginimo, rūšiavimo ypatumais. 
Miško savininkai pamatė, kaip sodinimui paruošiami sodmenys, 
galėjo pasimokyti taisyklingai pasodinti mišką. Seminaro daly-
viai suprato, kad lengviausia nukirsti brandų mišką, tačiau į jo 
vietą pasodinti naują medyną ir jį išauginti reikia nemažai žinių, 
įgūdžių ir sunkaus darbo. 

Rudenį planuojame pratęsti Miško dienų organizavimą miš-
ko savininkams, daugiau dėmesio skiriant miško kirtimams, 
ypač sanitariniams. Praktiniai seminarai bus organizuojami tuo-
se rajonuose, kur tęsiasi masinis uosių džiūvimas. Į susitikimus 
pasikviesime ir specialistus iš Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus. ☐

kertamus medelius. Šiaulių RAAD Miškų kontrolės skyriaus vy-
riausiasis specialistas Raimondas Šiukšteris išsakė susirūpinimą 
dėl prastokos miško želdinių būklės. Atkurdami mišką, privačių 
miškų savininkai retai ruošia dirvą, dažni atvejai, kai pasodina 
hektare mažiau sodinukų, nei minimaliai leistina. Želdiniuose 
ir žėliniuose retai naudojamos apsaugos priemonės nuo žvėrių. 
Apželdę kirtavietes, miško savininkai dažnai želdinius vėliau pa-
lieka likimo valiai, jų neprižiūri, neapsaugo, todėl želdinius sti-
priai pažeidžia kanopiniai žvėrys. 

Siekdami atkreipti miško savininkų dėmesį į miško žel-
dinių kokybę, departamento Miškų kontrolės skyriaus parei-
gūnai pernai 4 rajonų agentūrose patikrino ir įvertino 122 ha 
2002-2004 m. miško želdinių kokybę ir nustatė, kad 64,9 ha (57 
proc.) jų kokybė yra nepatenkinama. Šių valdų savininkams 
buvo surašyti privalomi nurodymai, ir trūkumai jau ištaisyti. 
Šiemet pagrindinis dėmesys bus skiriamas privačių miškų žel-
dinių priežiūros darbams.

Neteisėtų kirtimų prevencija
Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, privačiuose miškuose paste-
bima akivaizdi neteisėtų kirtimų mažėjimo tendencija, bet pre-
vencinis darbas dar būtinas. Pernai nustatyti 34 atvejai, kuriais 
neteisėtai iškirsta 2299 ktm medienos. Lyginant su 2009 m., ne-
teisėtai iškirstos medienos kiekis ir atvejų skaičius išliko pana-
šus. Kodėl taip yra? 

Dauguma miško savininkų jau žino tikrąją savo miško vertę, 
todėl iš miško žemės ir medienos prekybos besivertę apsukruo-
liai ne visada brangiai kainuojančius miškus gali įpirkti. Kartais 
šio verslo jie imasi neteisėtai, darydami žalą ir savininkui, ir 
gamtai. Pvz., pernai Akmenės rajone reido metu buvo nustatytas 
plynai iškirstas 5 ha plote pribręstantis eglynas. Džiugu, kad ra-
jonuose geriau prevencinį darbą šiuo atžvilgiu pradėjo dirbti ir 
prokuratūros, teismai. Akmenės rajone nustatyto neteisėto kir-
timo medžiaga buvo perduota prokuratūrai, iškelta baudžiamoji 
byla. Pažeidėjui teismas skyrė baudą ir priteisė sumokėti daugiau 
kaip 45 tūkst. Lt už padarytą žalą aplinkai. Smulkesnių neteisė-
tų kirtimų prevencijai turi teigiamos įtakos ir nuolatinė privačių 
miško sklypų kontrolė. Šiais metais pastebimas ženklus neteisė-
tų kirtimų sumažėjimas. Šiaulių regione per pirmą metų ketvirtį 
neteisėtai buvo iškirsta 173 ktm medienos, o 2010 m. per tą patį 
laikotarpį – 690 ktm medienos.

Naujų miškų veisimo aktualijos
Departamento Miškų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialis-
tas Kazimieras Gedvilas pasidžiaugė, kad Šiaulių regione kiek-

Telšių rajono agentūros vyriausiasis specialistas A. Knašas 
(centre) rodo, kaip reikia sodinti eglaites

Telšių miškų urėdijos medelyno viršininkas E. Barniškis (kairėje) pasidalijo miško 
sodmenų išauginimo patirtimi
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apsauginės kelnės (tiksliau – priekinė jų da-
lis) turi specialų stiklo audinio pluoštą, sudarytą 
iš ne mažiau kaip 9 sluoksnių. Ši danga saugo 
medkirčio kojas nuo sužeidimo. kai pjovimo 
grandinė įpjauna stiklo pluošto audinį, šis dėl di-
delės skaidulų trinties ir pasipriešinimo trūkimui 
sustabdo pjovimo grandinę ir kitas darbinės įran-
gos dalis per tam tikrą normomis nustatytą laiką 
(2 pav.). pirmą kartą tokia medžiaga buvo išban-
dyta septintajame dešimtmetyje Švedijoje ir jos 
naudojimas įteisintas įstatymu. nelaimingų atsiti-
kimų statistikoje kojų sužeidimų nuo įpjovimo su-
mažėjo 10-12 kartų ir liko tik paskiri atvejai, susiję 
su kitomis aplinkybėmis. netrukus reikalavimas 
naudoti apsaugines medkirčio kelnes buvo priim-
tas ir kitose Skandinavijos šalyse, o šiuo metu 
galioja visoje europos sąjungoje (norma en 381) 
bei kitose šalyse. Dažnai mūsų šalyje argumen-

gaminys turės groteles, kurių darbo 
metu beveik nesimato. ausinių kons-
trukcija taip pat skiriasi. Jos reikalingos 
slopinti motorpjūklio garsą. Dirbant 
varikliui maksimaliais sūkiais, leistinas 
triukšmas visuomet viršijamas, todėl 
apsauginės ausinės slopina jį iki gero-
kai mažesnių, nei nustatytas atitinka-
mais norminiais aktais. norint teisingai 
nustatyti, ar motorpjūklis „triukšmauja“ 
leistinose ribose ir neturi žalingo povei-
kio medkirčiui, matavimo davikliai turėtų 
būti montuojami ausinių viduje, o ne ša-
lia medkirčio ar kitur.

aišku, tikras medkirčio šalmas turi 
atitikti numatytus reikalavimus - en 
352, en 397, en 1731, en 166 ir turėti 
gamintojo atitikties sertifikatą. pirkėjui 
pareikalavus, jis turi būti pateiktas. taip 
pat valstybine kalba turi būti pateikiama 
šalmo naudojimo ir priežiūros instrukci-
ja. Dažniausiai šalmo galiojimo laikas – 
4-eri metai nuo pagaminimo datos arba 
3500 darbo (dėvėjimo) valandų. 

Darbų miške niekada netrūksta, įran-
kių pasirinkimas taip pat gana dide-
lis. tačiau nepamirškime, kad med-

kirtystė, ypač vėjo pažeistuose medynuose, 
ar sausuolių kirtimas – ypač pavojingi dar-
bai. todėl, prieš vykstant į darbus, ne pro-
šal pavartyti literatūrą šia tema, paklausti 
profesionalių medkirčių patarimų. o asme-
ninėmis saugos priemonėmis privalo pa-
sirūpinti kiekvienas, nusprendęs padirbėti 
tiek vėjavartyne, tiek sveikame medyne. 

Dirbantysis privalo dėvėti apsauginį 
šalmą, striukę (liemenę) su ryškios spalvos 
juostomis ir šviesos atšvaitu, apsaugines 
pirštines, apsaugines kelnes bei avalynę. 
nors šių priemonių dėvėjimas numatytas 
šalies teisėsaugos aktais ir darbdavys pri-
valo jomis aprūpinti nemokamai, darbda-
viai ar „šalis“ (sudarant bendradarbiavimo 
sutartį ir nusiimant atsakomybę dėl saugos 
darbe reikalavimų vykdymo) gana dažnai 
gudrauja, ieškodami paprastesnių varian-
tų, laviruodami tarp šių priemonių kainos ir 
spragų juridiniuose dokumentuose. 

tai kokios gi tos priemonės, kurios sau-
go tiek medkirtį – profesionalą, tiek malkau-
toją su motorpjūkliu?

apsauginis šalmas (1 pav.) gaminamas 
iš specialaus plastiko. Jis saugo medkirtį nuo 
krintančių šakų. prie šalmo tvirtinama veido 
apsauga bei specialios apsauginės ausinės. 
priklausomai nuo gamintojo, medkirčio šal-
mo veido grotelės gali būti plastikinės arba 
iš kitų medžiagų (metalinės) – brangesnis 

Kas saugo 
medkirtį

1 pav.

2 pav.

eDuARDAS DeRenKA
Mocevičiaus firmos „Ginalas“ techninis konsultantas
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rio (rąsto), krintančio iš tam tikro aukščio 
ar spaudžiant iš viršaus, nuo drėgmės, nuo 
žemos temperatūros, slidaus paviršiaus ir 
galiausiai – nuo intensyvaus mechaninio po-
veikio, medkirčiui judant kirtavietėje. avaly-
nė gali būti odinė arba pagaminta iš gumos. 
abiem atvejais medkirčio batai turi specialią 
piktogramą, informuojančią apie apsaugos 
lygį bei kitą jau minėtą specialią dokumen-
taciją, įrodančią avalynės atitikimą saugos 
normas en 17249 (2004 m) ar anksčiau bu-
vusias en 344 ir 345.

Vidinė struktūra bei specialūs priedai 
aiškiai matomi suomių firmos nokian gumi-
niame bate medkirčiui, turinčiame 3 apsau-
gos lygį. tiek jame, tiek odiniame bate prie-
kinėje bei šoninėje dalyje yra stiklo pluošto 
audinio sluoksnis (5 pav. 1), saugantis nuo 
pjovimo grandinės, pirštus saugo metalinė 
apsauga (5 pav. 3), pajėgi sulaikyti 200 J iš-
orinį poveikį (atitinka normą en iSo 20345), 
pade – metalinė plokštelė (5 pav. 2), atspari 
pado deformacijoms medkirčiui judant. 

taigi ši avalynė tik vizualiai atrodo labai 
paprasta. Dar vienas jos ypatumas yra tas, 
kad ji nebūna pašiltinta; tuo tikslu naudojami 
specialūs įdėklai.

aišku, visos aptartos priemonės reikalin-
gos saugoti medkirtį nuo judančios pjovimo 
grandinės bei kitų pavojingų veiksnių, bet ne 
tam, kad į darbo vietą atvykęs saugos darbe 
tarnybos inspektorius nubaustų darbdavį, jei 
dirbantieji jų neturės. Visa tai realiai saugo 
darbuotoją – tiek profesionalų medkirtį, tiek 
ūkininką, žiemą nusprendusį pasimankštinti 
miške,tiek miško savininką, ruošiantį malkas 
savo reikmėms. 

Bet visada reikia prisiminti, kad šios 
apsaugos priemonės nepadės išvengti ne-
laimių dėl medkirčio profesinio darbo klaidų 
ar saugaus darbo reikalavimų nepaisymo. 
taigi žinios ir patirtis yra pagrindinis saugu-
mo garantas, o visa kita tikrai padės išvengti 
nelaimių, darbuojantis miške.

kių (dažniausiai oranžinės) spalvų akcentu 
bei turėti šviesą atspindinčias juostas. Spe-
cialūs švarkai yra gaminami iš atmosferos 
poveikiui atsparių medžiagų, turi ventiliaci-
nes kiaurymes, taigi yra „kvėpuojantys“. 

asmenims, dirbantiems bokšteliuose 
ar ant tam tikrų paaukštinimų ir genintiems 
šakas bei vykdantiems panašius darbus, 
privalu dėvėti striukę su priekinės dalies 
apsauga nuo įpjovimo. apsauginis stiklo au-
dinio pluošto sluoksnis saugo nuo pjovimo 
grandinės dirbančiojo krūtinę bei pilvo sritį. 
Ši apsauga taip pat turi apsaugos lygius ir 
atitinka normatyvą en 381.

apsauginės medkirčio pirštinės (4 pav.) 
turi apsaugą abiejose pusėse – viršuje ir del-
ne, taigi atitinka normatyvą en 381. Stiklo 
pluošto audinys saugo medkirčio plaštaką 
nuo judančios pjovimo grandinės, apie tai 
įspėja ir speciali piktograma. Gali būti paga-
mintos iš odos arba iš odos su kitomis me-
džiagomis. prekybos vietos, pareikalavus, 
privalo pateikti atitikties sertifikatą.

naudojant pirštines ypač svarbu, kad 
joms minimalią įtaką turėtų drėgmė. nors jų 
gamybai panaudojama geros kokybės oda 
bei kitos drėgmei nepralaidžios medžiagos, 
džiovinti sudrėkusias pirštines reikėtų ypač 
kruopščiai. Drėgnos pirštinės turi neigiamą 
įtaką ir medkirčio plaštakai. Šiuo požiūriu 
tikslinga naudoti motorpjūklius su šildomo-
mis rankenomis, kurių kaitinimo elementai 
ne tik šildo delnus, bet ir džiovina pirštinių 
odą darbo metu. elektrinis šildymas, kuriam 
energiją gamina specialus generatorius 
prie smagračio, gali būti išjungtas ir įjung-
tas. nors tokie profesionalūs motorpjū-
klių modeliai ir brangesni, bet ergono-
mikos požiūriu žymiai pranašesni už 
tradicinius.

Galiausiai liko „apsaugoti“ med-
kirčio pėdą. Statistiškai motorpjū-
kliu dažniausiai pažeidžiama būtent 
kojų apatinė dalis, todėl medkirčio 
avalynei gamintojai skiria ypač daug 
dėmesio. avalynė medkirtį turi saugoti ne 
tik nuo pjovimo grandinės, bet ir nuo svo-

tuojama, kad vasarą dėvėti šią aprangą 
nepatogu dėl karščio. tačiau daugumoje 
valstybių, kur medkirčiams privalu dėvėti ap-
saugines kelnes, medienos ruoša vyksta tik 
šaltuoju metų laiku, todėl „vasarinė“ versija 
pabaltijui ar kitoms šalims, kur mediena ruo-
šiama ištisus metus, kol kas nėra sukurta. 
ir mums lieka pasirinkimas – saugumas ar 
komfortas. 

priklausomai nuo pjovimo grandinės 
judėjimo greičio, apsauginės kelnės (kaip 
ir striukės bei pirštinės) skirstomos į keturis 
apsaugos lygius (klases) – 0, 1, 2 ir 3. kuo 
didesnis skaičius, tuo tvirtesnė apsauga ir 
didesnis galimas linijinis pjovimo grandinės 
judėjimo greitis: 0 lygis – iki 16 m/s, 1 – iki 20 
m/s, 2 – 24 m/s ir 3 – 28 m/s. apsaugos prie-
monėms gali būti suteikta ir 4 apsaugos kla-
sė (32 m/s). kalbant paprasčiau, motorpjūk lio 
vidutiniai darbiniai alkūninio veleno sūkiai – 
apie 9000-11000 per min. tokiems sūkiams 
įveikti pakanka 0 ir 1 apsaugos lygio. tačiau 
kai kurių, ypač naujosios kartos motorpjūklių, 
alkūninis velenas gali suktis žymiai greičiau. 
Be to, genint šakas, pasipriešinimas pjovimui 
yra mažas ir grandinė sukasi greičiau, nei 
įprastai. Labiau patyrę profesionalūs medkir-
čiai, norėdami padidinti pjovimo našumą (taip 
pat sutaupyti degalų bei alyvos) ir turėdami 
techninių žinių, gali padidinti pjovimo grandi-
nės judėjimo greitį, keisdami pjovimo juostos 
ilgį bei varančiosios žvaigždutės dydį. Visa 
tai įvertinus, reikėtų pagalvoti ir apie patiki-
mesnę apsaugą – 2 ir 3 lygį. 

Įsigydami tokią aprangą, taip pat reika-
laukite atitikties sertifikato (turėtų būti origi-
nalo kalba bei vertimas į lietuvių kalbą). Be 
to, apranga su stiklo audinio pluošto apsau-
ga nuo įpjovimo (taip pat ir pirštinės bei striu-
kės) pažymėtos specialiu ženkleliu (3 pav.) 
bei eS sertifikuotų patikros organizacijų pik-
togramomis.

taigi tikroji apranga, sauganti nuo judan-
čios pjovimo grandinės įpjovimo, yra labai at-
sakingai pagaminta, klasifikuota, patikrinta ir 
pateikta prekybai. aprangos nedėvėjimas ar 
jos padirbiniai gali turėti skaudžių pasekmių.

Reikalavimai medkirčio striukei darbo 
apsaugos požiūriu yra du – ji turi būti su ryš-

3 pav.

4 pav.

5 pav.
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Mūsų stendas Bratislavos parodoje ,,Medžioklė ir gamta“

Slovakijos prezidentas Ivanas Gašparovičius parodos 
,,Medžioklė ir gamta“ atidarymo ceremonijoje

M e d ž i o k l ė

ž o d i s 
s k a i t y t o j u i

Po vienas po kito sekusių Medžioklės Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklių koregavimo 2010 m. pabaigoje Aplin-
kos ministerijos pareigūnai bei jų patarėjai pasidžiaugė, 

kad taisyklės pagaliau tinkamai sureguliuotos ir, kad greitai prie 
jų taisymo nebus sugrįžta. Tačiau apmaudu, kad medžioklės tai-
syklių pakeitimai daugiausia vykdomi medžioklės proceso regu-
liavimo „viršūnėse“, kurios gerokai nutolusios nuo „šaknų“ – pa-
prastų Lietuvos medžiotojų pirminių organizacijų.

Medžioklės taisyklių punktuose dažnai minimas terminas 
„medžioklės sezonas“, tačiau nenustatytos medžioklės sezono 
pradžios ir pabaigos datos. Ilgą laiką medžioklės sezono pabaiga 
buvo laikyta balandžio pirmoji, nes šiai datai medžiotojų orga-
nizacijos regionų Aplinkos apsaugos departamentams privalėjo 
pateikti sumedžiotų žvėrių ataskaitas (nuo praėjusių metų ba-
landžio 2 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d. ) Dabar tas ataskai-
tas jau reikia pateikti balandžio 15 d. Tai, matyt, priderinta prie 
bebrų medžioklės terminų pabaigos. Tačiau kodėl prie bebrų? 
Pagal paskutinius medžioklės taisyklių 
pakeitimus dar iki gegužės 1 d. galima 
medžioti fazanus. O lapės, mangutai, 
kanadinės audinės medžiojamos išti-
sus metus. Kodėl medžioklės sezono 
pabaigą nepritaikius prie šių plėšriųjų 
žvėrių medžioklės terminų – tada se-
zonas niekada nesibaigtų ir nereikėtų 
teikti jokių sumedžiotų gyvūnų atas-
kaitų? Humoras humoru, tačiau me-
džiotojų organizacijų vadovams atsira-
do pareiga į regiono Aplinkos apsaugos 
departamentą vykti du kartus, nes pra-
šymą dėl sumedžiojimo limitų privalo-
ma pateikti balandžio 5 d. O ką duoda 
toks medžioklės sezono pabaigos datos 
perkėlimas, lieka neaišku. Nuo balan-
džio 2 d. iki 15 d. sumedžioti bebrai, 
kaip ir fazanai ar ištisus metus medžio-
jami gyvūnai, juk galėtų būti priskirti 
kitam, naujam medžioklės sezonui. Be 
to, kai taisyklėse nėra nurodyta sezono 
pradžios ir pabaigos datų, kas galė-
tų paaiškinti, iki kurios datos galiojo 
Aplinkos ministro varymo medžioklių 
uždraudimas – iki balandžio 1 ar 15 d.? 

Prasidėjus žiemai, briedžiai pirmiausia nužievina blindes

Tėvynė dėkinga medžiotojams 
už išsaugotus ir puoselėjamus 
mūsų krašto gamtos turtus ir 
už suteikiamą galimybę pa-
matyti tuos turtus visiems no-
rintiems.

Spėkite iš trijų kartų, kur ir koks itin aukšto rango politikas 
neseniai galėjo viešai taip pasakyti.

Įspėjote!
Ne Lietuvoje.
Šie žodžiai birželio 15 dieną Bratislavos parodų centre ,,In-

chebo“ parodos ,,Medžioklė ir gamta“ atidarymo ceremonijos 
metu nuskambėjo iš Slovakijos prezidento Ivano Gašparovi-
čiaus, beje, birželio pradžioje viešėjusio Lietuvoje, lūpų.

Likimas man mestelėjo dovanėlę. Jau 24 metus turiu būrį 
draugų – Slovakijos medžiotojų. Ir eilinių, ir Slovakijos me-
džiotojų draugijos lyderių. Todėl turiu savo atsakymą, kodėl 
dar neseniai buvusi Europos sąjungos ,,lūzerė“ daug kam ne-
tikėtai dabar jau puikuojasi euru ir kodėl jų prezidentas me-
džiotojams gieda ditirambus. 

Slovakijoje niurgzlių žymiai mažiau, o gyvenimu besi-
džiaugiančių žymiai daugiau.

Sveiki sulaukę vidurvasario.
euGeniJuS tiJuŠAS
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Prisiminus tą sunkiai suprantamą varymo 
medžioklių draudimą, reikia pastebėti, kad 
medžioklės taisyklėse detaliau turėtų būti 
aptarti medžioklės būdai. Uždraudus vary-
mo medžiokles, ar buvo galima medžioti „su 
vėliavėlėmis“? Medžioklės taisyklėse nenuro-
dyta, kokius žvėris galima medžioti medžio-
klės būdu „su vėliavėlėmis“, todėl, ištempus 
kvartaline virvę su audeklo skiautais, aplinki-
niuose kvartaluose buvo galima medžioti su 
varovais, net uždraudus varymo medžiokles, 
nes medžiojant su vėliavėlėmis juk reikalingi 
žvėris genantys varovai.

Tačiau visiškai nesuprantamas medžio-
klės taisyklių koreguotojų nenoras suvieno-
dinti visų elninių žvėrių patelių ir jauniklių 
medžioklės terminų, briedžių patelių ir jau-
niklių medžiokles pratęsiant iki gruodžio 31 d. 

Apie sparčiai Lietuvoje gausėjančių elninių žvėrių populia-
cijų keliamą grėsmę miškams šių metų „Mūsų girių“ 4 nume-
ryje išsamiai rašo prof. Vytautas Padaiga, savo mokslinę veiklą 
paskyręs elninių žvėrių ir miško santykių nagrinėjimui. Tos 
problemos išdėstomos ir jo išleistoje knygoje „Miškas ir me-
džioklė,“ tad kartotis neverta. Todėl neaišku, kodėl Aplinkos 
ministerijos pareigūnai taip atkakliai nenori pailginti briedžių 
patelių ir jauniklių medžioklės termino. Juk šių žvėrių sume-
džiojimo apimtys reguliuojamos licencijomis. Nejaugi siekia-
ma to, kad, ir gavus sumedžiojimo licencijas, žvėrys vis vien 
liktų nesumedžioti. Spalį ir iki lapkričio vidurio briedžiai dar 
būna pasklidę po miškelius ir paupių bei paežerių karklynus. 
Atrankinei medžioklei trukdo dar lapijos nenusimetę medžiai, 
krūmai, vešli žolinė augmenija ir dažni lietūs. Ir kodėl skubant 
reikia šauti pirmą pasitaikiusį žvėrį, jeigu žinai, kad medžio-
klės plotuose vaikštinėja jau kelintas pavasaris jauniklio nesi-
vedžiojanti, nusenusi raiša briedė? Kodėl jos nesuradus ir ne-
sumedžiojus gruodį, kai briedžiai susirenka į didesnių miškų 
masyvų jaunuolynus, kai susiformuoja sniego danga ir, skaitant 
„baltąją knygą“, nesunku susekti reikiamą žvėrį.

Gausėjant elninių žvėrių, reikėtų prisiminti leistinas ka-
nopinių žvėrių normas miško ploto vienete. Šios normos yra 
Aplinkos ministerijos patvirtintos ir neteko girdėti, kad būtų 
atšauktos. Dar daugiau: leidimų naudoti medžiojamųjų gyvū-
nų išteklius medžioklės plotų vienete, kuriuos tvirtina regiono 
aplinkos apsaugos departamentų direktoriai ir kurie buvo iš-
duoti medžiotojų klubams formuojant medžioklės plotų vie-
netus daugiausia 2003 m., kai medžioklės plotų vienetams dar 
nebuvo sudaryti medžioklėtvarkos projektai, 16 punkte miškų 
urėdijų specialistai yra nurodę, kokį maksimalų kanopinių 
žvėrių skaičių galima laikyti medžioklės plotų vienete. Deja, 
praktiškai nė vienas medžiotojų klubas ar būrelis šių nurody-
mų, kaip ir vėliau sudarytų medžioklėtvarkos projektų reika-
lavimų dėl kanopinių žvėrių gausos medžioklės plotuose, šiuo 
metu nesilaiko. Visų kanopinių žvėrių gausa medžioklės plotų 

vienetuose yra ženkliai didesnė už leistiną. 
Briedžių, tauriųjų elnių ir danielių gausa re-
guliuojama licencijomis, todėl šių žvėrių su-
medžiojimo apimtis medžioklės plotų viene-
tuose nustato savivaldybėse įsteigtos Kano-
pinių žvėrių sumedžiojimo limitų nustatymo 
komisijos, kurių veikloje dalyvauja ir valsty-
binių miškų valdytojų, ir Lietuvos miško sa-
vininkų bei žemės savininkų asociacijų atsto-
vai, galintys aktyviai reikštis licencijuojamų 
elninių žvėrių gausos reguliavimo procese. 
Stirnų sumedžiojimas nuo 2011 m. neregu-
liuojamas licencijomis, todėl dėl šių žvėrių 
gausos reguliavimo atsakomybę turi prisiim-
ti medžiotojų kolektyvai. O žala, kanopinių 
žvėrių padaryta valstybiniams ar privatiems 
miškams, turėtų būti medžiotojų atlyginama 
ne priklausomai nuo to, ar įvykdyti šių žvėrių 

sumedžiojimo limitai (kur medžioklė reguliuojama licencijomis), 
o priklausomai nuo to, ar medžioklės plotų vienete laikomas leis-
tinas kanopinių žvėrių skaičius. Elniniams žvėrims yra nustatytos 
tokios proporcijos, kad vienas briedis prilyginamas 3 tauriesiems 
elniams, o elnias – keturioms stirnoms. Daugelyje Kauno rajono 
medžioklės plotų vienetų medžioklėtvarkos projektuose briedžiai 
įvardijami kaip nepageidaujama žvėrių rūšis. Tačiau miškininkai 
tikrai nesiekia išnaikinti girių karalių Lietuvos giriose, bet ma-
žinti elninių žvėrių gausą medžioklės plotų vienetuose nereikėtų 
vien stirnų sąskaita dėl to, jog jų medžioklė nuo 2011-2012 m. 
medžioklės sezono tampa nereglamentuojama. Todėl savival-
dybių komisijų nustatytus limitus medžioklės plotų vienetuose 
briedžiams ir elniams sumedžioti neturėtų apkarpyti Aplinkos 
ministerija. O briedžių patelių ir jauniklių medžioklės terminas 
turėtų būti pratęstas iki gruodžio 31 dienos. ☐

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
el. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į

Privilegijuotieji girių karaliai
VytAutAS RiBiKAuSKAS

Kai briedžių per daug, negelbsti 
repelentai (nukandžiotos pušaičių 
viršūnės Anykščių miškų urėdijos 
Mikierių girininkijoje)
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M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė

Didžiojo 2-osios rinktinės Zapyškio Šau-
lių 9-osios kuopos šaulių vadui G. Celie-
šiui už šios partizanų slėptuvės atstatymą. 
Visi pageidaujantys apžiūrėjo partizanų 
slėptuvės vidų, joje apsilankė ir krašto ap-
saugos ministrė R. Juknevičienė. 

Kad partizanų žūties vietoje nebū-
tų vykdomi jokie miško ūkiniai darbai, 
gražaus šimtamečio pušyno sklypą Du-
bravos EMM urėdija paskelbė kertine 
miško buveine. ☐

Dubravos EMM urėdijos Kuro 
girininkijos miške (Zapyškio 
seniūnijos Altoniškių kaimas) 

gegužės 20 d. prie Kauno apskrities Vy-
tauto Didžiojo 2-osios rinktinės Zapyš-
kio Šaulių 9-osios kuopos šaulių atsta-
tytos žeminės vyko čia žuvusių keturių 
partizanų žūties 60-mečio minėjimas. 
Prie kelio Zapyškis – Griškabūdis pušy-
ne įrengtame bunkeryje 1951 m. gegu-
žės 20 d. žuvo ,,Tauro“ apygardos štabo 
visuomeninės dalies viršininkas Juozas 
Totoraitis – Čigonas, desantininkas Be-
nediktas Trumpys – Rytis, buvusi medi-
cinos seselė Valerija Liktoraitė – Danutė 
(žinoma Domos Poškutės pavarde) ir 
Marcelė Grybauskaitė-Žindžiuvienė – 
Tigrienė (1950 m. rugsėjo 26 d. žuvusio 
,,Žalgirio” rinktinės vado Felikso Žin-
džiaus-Tigro žmona). 

Jie nepamiršti

Renginyje dalyvavo krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė, Kauno 
rajono meras Valerijus Makūnas, šau-
liai, Dubravos EMM urėdijos atstovai, 
moksleiviai, vietos gyventojai. 

Identiškai atstatytą partizanų žeminę 
pašventino karo kapelionas kunigas To-
mas Karklys. Kauno rajono meras kartu 
su krašto apsaugos ministre prie parti-
zanų žūties vietą ženklinančio kryžiaus 
padėjo gėlių. Lietuvos šaulių sąjungos 
štabo Garbės sargybos kuopos šauliai 
žuvusių partizanų atminimą pagerbė 
šūvių salvėmis, o minėjimo dalyviai su-
giedojo Lietuvos Respublikos himną.

Renginyje kalbėjusi ministrė R. Jukne-
vičienė pažymėjo, kad už mūsų laisvę tu-
rime būti dėkingi partizanams, pokaryje 
kovojusiems su sovietiniais okupantais.

Kauno rajono meras V. Makūnas įtei-
kė Padėkos raštą Kauno apskrities Vytauto 

VytAutAS RiBiKAuSKAS
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Atstatyta partizanų slėptuvė
Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė su šauliais

Jaunieji šauliai
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kSaVeRaS  VaičiūnaS

(Tęsinys, pradžia – 5 nr.) 

Šernų ir vilkų keliai Novaraistyje susikry-
žiuodavo žūtbūtinėje kovoje už išlikimą. 
Menu, kaip vieną gūdžią rudens naktį 
tėtis pakėlė pasiklausyti šernų ir vilkų ko-
vos. Tas žviegimas, urzgimas ir dantų ka-
lenimas, sumišęs su mūsų pačių nerimu, 
paliko visam gyvenimui neišdildomai 
šiurpų įspūdį. 

Šiandien Novaraistyje tebegyvena vil-
kai ir šernai, čia sutiksi vieną kitą briedį, 
gausu gervių bei daug kitokių paukščių 
rūšių. Novaraistyje aptiktos 33 gyvūnų 
rūšys, įtrauktos į ES saugomų gyvūnų 
sąrašus. Tačiau kurtinio čia seniai niekas 
nematė, tetervinas – taip pat didelė re-
tenybė. Nebeliko buvusios labai gausios 
žalčių, gluodenų ir angių kolonijos. 

Viskas čia pasikeitė, Novaraistį paver-
tus durpynu. Visa tuometinė gamtos ap-
sauga rūpinosi vien medžiojamais žvėri-
mis ir medžioklių organizavimu. Visa kita 
buvo tik dėmesio nevertos „smulkmenos“. 
Todėl ginti Novaraistį nuo durpininkų ne-
buvo kam. Vienintelis tuometinis Šakių 
miško pramonės ūkio direktorius Stasys 
Jakubauskas sugebėjo apginti nuo iškirti-
mo keliasdešimt hektarų raisto prieigose 
tebeaugančio gražaus pušyno. Per 1000 ha 
dydžio unikalus raistas buvo be širdgėlos 
sunaikintas, paverčiant jį durpynu, kartu 
sunaikinant visą jame buvusią unikalią 
gyvybę. Į Novaraistį iš Ežerėlio buvo nu-
tiesta siaura geležinkelio atšaka, pastatyti 
gamybiniai bei gyvenamieji pastatai. Visa 
tai pastatyta viduryje miško, kažkodėl su-

Novaraisčio įtaka 
Sūduvos krašto gamtai ir istorijai

galvojus iš čia mokinius vežioti į Lekėčių 
mokyklą, o ne atvirkščiai. Jei visi tie pasta-
tai būtų buvę pastatyti Lekėčiuose, jie šian-
dien žmonėms tebetarnautų. 

Sezono metu Novaraisčio durpyne 
dirbo iki 200 žmonių. Durpynas veikė iki 
1989 m. Vėliau jis su visais pastatais ir pa-
ruoštomis durpių stirtomis buvo paliktas 
likimo valiai. Iš gamybinių pastatų ir gy-
venamųjų namų beliko griuvėsių krūvos... 
Dar durpynui tebeveikiant buvo kuria-
mas fantastinis šio baigiamo eksploatuoti 
ploto rekultivacijos projektas. Jis turėjo 
kainuoti negirdėtus tuo metu 2,5-3 mln. 
rublių ir už šią sumą turėjo būti įrengtos 
kultūrinės pievos tuometiniam Veteri-
narijos akademijos mokomajam ūkiui, 
buvusiam prie Kauno. Tam reikėjo plo-
ninti durpių sluoksnį, pastatyti siurblinę, 
permetančią durpyno dugno vandenį į 
Novos upę, kurios vaga buvo aukščiau už 
durpyno dugną. Siurblinė buvo pradė-
ta statyti, jos pamatai teberiogso pačioje 
Novos upės pradžioje. Pinigų niekas ne-
skaičiavo. Melioratoriai turėjo visoje te-
ritorijoje įrengti drenažą, kurio veikimas 
rūdingam dirvožemyje yra trumpalaikis. 

Artėjo didelių politinių pokyčių metas. 
Sugriovus kolūkius, Novaraisčio durpių 
niekam nereikėjo, nes jos tiko tik kraikui 
galvijų fermose. Visa Novaraisčio teritorija 
tapo niekieno žeme, labai palanki gaisrams 
kilti. Miškininkams šis suniokotas gamtos 
kampelis tapo dideliu galvos skausmu. 

Įsimintinas didelis durpyno gaisras 
1992 m., kai apie dvi savaites degė kelias-
dešimt hektarų. Rimtai užsiimti durpyno 
gesinimu, be miškininkų, nebuvo kam. 

Naujai iškepta rajono valdžia gaisrą No-
varaistyje įsivaizdavo gan savitai, o aš, 
nepaklusęs jų nuomonei, turėjau atlai-
kyti nemenką spaudimą. Mat, iš senosios 
rajono valdžios buvau telikęs vienas, ir 
nesvarbu, kad tą darbą jau dirbau daug 
metų, nesvarbu, kad buvau nuoširdus 
Lietuvos nepriklausomybės šalininkas...

Tokios skaudžios pamokos paakinti, 
miškininkai pasirūpino durpyno teritori-
ją pasiimti savo žiniai, ieškoti galimybės 
neutralizuoti gaisrų pavojų, padėti atsi-
kurti buvusio raisto gyvybei, nors ir su-
prasdami, kad pilnai atkurti to, kas buvo, 
nėra jokios galimybės. 

Novaraistyje gausėjo poilsiui traukos 
metu apsistojančių gervių, besimaitinan-
čių keliasdešimt kilometrų atstumu nu-
tolusiuose derlinguose laukuose. 

Visoje durpyno teritorijoje gausiai žėlė 
beržai, kurie durpingame sluoksnyje augo 
skurdūs, vėjui nuo šaknų nupusčius leng-
vai pustomą kompostinės dirvos sluoks-
nį... Tačiau vis gausėjantiems paukščiams 
tai trukdė. Jiems padėti ėmėsi žinomas 
ornitologas Selemonas Paltanavičius. Jo 
iniciatyva ant Novos upės ištakų buvo pa-
statyta pirmoji užtvanka, kuri pakėlė van-
denį grioviuose pietinėje durpyno dalyje, 
tačiau visa teritorija tebeliko nepatvenkta, 
o šiaurinė dalis visai sausa. 

Daug rūpesčio Novaraisčio paukš-
čiais rodė ornitologas praktikas Anta-
nas Aleknonis, tačiau dėl ypatingo savo 
charakterio durpyno rekultivacijos eigai 
padėti negalėjo...

(Tęsinys – kitame numeryje).
Tuos laikus mena durpyno pastatų liekanos



M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė

Miškininkai ir jų šeimos nariai 
šių metų gegužės 27-28 d. 
rinkosi Druskininkuose, kur 

Lietuvos miškininkų sąjungos sukvies-
ti dalyvavo IV-ajame šalies miškininkų 
orientacininkų čempionate.

Atvykusieji pirmąją dieną turėjo gali-
mybę dalyvauti „Girios aide“ surengtame 
miškininkų darbų parodos atidaryme, 
Druskininkų miesto šventėje. Vakarop 
didžioji dalis sugužėjo į M. K. Čiurlionio 
išgarsintą cirką – gamtos paminklą – Rai-
gardo slėnio kraštovaizdžio draustinį. 
Deja, teko pamatyti, kaip prastai tvar-
komas privačioje valdoje esantis svarbus 

Pasibaigus IV – ajam 
miškininkų orientacininkų čempionatui

gamtos objektas. Jame savivaldybės pa-
stangomis tikrai ne kraštovaizdžio for-
mavimo kirtimais atidengta vaizdo dalis į 
unikalų buvusį Nemuno vagos slėnį atro-
do neįspūdingai.

Vėliau apsilankyta liaudies meistro 
Antano Česnulio sodyboje, kur pats šei-
mininkas papasakojo apie skulptūras 
iš medžio, akmens, metalo. Ko gero ne 
vienam miškininkui buvo naujiena, jog 
Aleksandrijoje ant Povilo Matulionio 
kapo antkapinis akmens paminklas iš-
kaltas būtent šio liaudies meistro. Puikios 
skulptūros, krūmuose „įrengta“ medinė 
samanės gamybos ekspozicija, gamtos 
stebuklų „suvytas“ pušies kamienas, duo-
nos gamybos procesas – viskas atsispindi 
nagingo meistro išdrožtuose darbuose ir 
su meile tvarkomoje sodyboje.

Janina Šepetienė
RiMonDAS VASiliAuSKAS
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Preliminarūs rezultatai sudomino buvusį 
Druskininkų miškų urėdą V. Klimą, nuolatinę 
varžybų organizatorę J. Šepetienę, generalinio 
miškų urėdo pavaduotoją Z. Truskauską 
ir LMS prezidentą E. Bartkevičių Po varžybų galima ir atsikvėpti...

Trasoje – LMS sekretorius Jonas Ravinskas

 Naktis iš 27-osios į 28-ąją nieko gero 
nežadėjo – pliaupė smarkus lietus. Žino-
ma, tikrų orientacinio sporto entuziastų 
(būtent tokie ir suvažiavo į Druskininkus) 
jokios oro sąlygos negalėtų sustabdyti. Pa-
koregavusi savo planus, gamta šeštadienį 
palankiai sutiko miškininkus orientaci-
ninkus prie Ilgio ežero. Lietus ankstyvą 
rytą dar virkdęs Druskininkų apylinkes, 
likus pusvalandžiui iki starto visai baigė-
si, o pirmieji stoję prie starto linijos buvo 
pamaloninti net ir saulės spindulių. 

Kiek neįprastai toli vienas nuo kito 
buvo nutolę startas ir finišas, kuriame 
bazavosi varžybų sekretoriatas. Todėl į 
orientacinės trasos starto pradžią teko 
kulniuoti apie 20 minučių. Prie varžybų 
linijos stojo 14 komandų, dalyvavo 17 šei-
mų. Trasos ilgis 2,2–6,2 km su 6–11 kon-
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Dėkojame komandų atstovams miški-
ninkams, jų šeimų nariams už aktyvumą 
ir azartą. Ateityje reikėtų visiems kartu 
aptarti ir aiškiai suformuluoti komandi-
nių balų skaičiavimo metodiką, galbūt 
amžiaus grupes skirstant kas 10 metų, 
keičiant ir tobulinant varžybų nuostatus. 
Žodžiu, reikia daryti tokias šeimų varžy-
tuves – šventes, kurių metu visi patirtų 
kuo daugiau malonių įspūdžių. 

trolinių punktų. Patys jauniausieji varžy-
bų dalyviai trasą įveikė vežimėliuose bei 
kuprinėse ant tėvų pečių. Savarankiškai 
pasiekusi finišą jauniausia dalyvė tebuvo 
9-erių metų, vyriausias – 68-erių. Džiugu, 
kad finišą pasiekė visi 80 dalyvių. 

Varžybose rungtyniavo 32 moterys 
ir 48 vyrai. Deja, 20-čiai iš jų nepavyko 
surasti visų kontrolinių punktų. Tarp mo-
terų tik 15,6 proc. nepasižymėjo visuose 
reikiamuose taškuose, stipriosios lyties 
atstovų buvo daugiau – net 25 proc., o 
jaunieji miškininkų šeimų nariai (9–17 
m.) visi surado visus kontrolinius taškus. 
Tarp nesuradusių 1–7 punktų iš 8 galimų 
ar 2–6 iš 11 galimų išsiskyrė 18–34 metų 
amžiaus ir vyrų, ir moterų amžiaus gru-
pių atstovai. 

Dėl patirties stokos, o gal norėda-
mi apsunkinti varžybų sąlygas, kai kurie 
dalyviai miškininkai „nukeliavo“ į šalia 
esančius Vieciūnus ar Grūto skulptūrų 
parką. Tai tik sukėlė dar daugiau gerų 
emocijų ir didesnį norą dalyvauti kitąmet 
vyksiančiose varžybose...

 

Amžiaus grupėse nugalėtojai pasiskirstė taip:
Moterys:
Iki 13 metų 1. R. Miliukaitė (Kaišiadorių m.u.); 2. G. Tūbaitė 

(Švenčionėlių m. u.); 3. S. Tūbaitė (Švenčionėlių m. u.). 
14–17 metų 1. M. Piestininkaitė (Vilniaus m. u.); 2. A. Indra-

šiūtė (Vilniaus m. u.).
18–34 metų 1. B. Dimšienė (Trakų m. u.); 2. I. Žukauskaitė (Vei-

siejų m. u.); 3. L. Sabaliauskaitė (Miškų ir ekologijos fakultetas).
35–44 metų 1. L. Servienė (Telšių m.u.); 2. N. Tūbienė 

(Švenčionėlių m.u.); 3. A. Komičienė (Trakų m. u.). 
45 ir daugiau metų 1. V. Dūdienė (Vilniaus m.u.); 2. I. Žu-

kauskienė (Veisiejų m. u.); 3. D. Sabaliauskienė (Telšių m. u.).

Vyrai:
Iki 13 metų 1. D. Arlauskas (Kaišiadorių m. u.); 2. B. Guoga 

(Kėdainių m. u.). 
14–17 metų 1.V. Vengalis (Telšių m. u.)
18–34 metų 1. G. Sabaliauskas (Telšių m. u.); 2. T. Kokanka 

(Miškų ir ekologijos fakultetas); 3. E. čiraitis (Miškų ir ekologi-
jos fakultetas).

35–44 metų 1. V. Tūba (Švenčionėlių m. u.); 2. G. červovas 
(Kauno RAAD); 3. G. Arlauskas (Kaišiadorių m. u.). 

45 ir daugiau metų 1. K. Dūda (Vilniaus m.u.); 2. A. Vengalis 
(Telšių m. u.); 3. R. Sabaliauskas (Telšių m. u.).

Komandinės vietos pasiskirstė taip:
1. LMS taurė – Trakų miškų urėdijai;
2. II vieta – Telšių miškų urėdijai bei Miškų ir ekologijos fa-

kultetui;
3. III vieta – Vilniaus, Varėnos, Švenčionėlių ir Kaišiadorių 

miškų urėdijų komandoms.

LMS taurė – Trakų miškų urėdijos komandai
Pagaliau radau...

Daugkartinė 
Europos čempionatų 
prizininkė L. Servienė

Dviese smagiau Palauk, broleli, palauk...Į finišo tiesiąją išsiveržė nuolatinis varžybų dalyvis 
ir „siela“ Rimas Vainalavičius, o kai kuriems varžybų 
dalyviams trasą teko baigti ant tėvelių rankų

Atsiprašome už nesklandumus ir lau-
kiame siūlymų bei naujų susitikimų!

  
Šių metų respublikinės varžybos ir 

Europos miškininkų orientacininkų čem-
pionatas Norvegijoje taps vienu iš pasi-
ruošimo etapų ateinančių metų varžytu-
vėms. Juolab, kad kitąmet Druskininkų 
apylinkėse vyks Europos šalių miškinin-
kų orientacininkų ir jų šeimos narių čem-
pionatas. Lietuvai atiteks šio renginio pa-
grindinio organizatoriaus krūvis. ☐
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- lengvos ir saugančios miško paklotę
- mažų gabaritų

- itin manevringos
- ekonomiškos

 - patvarios ir ilgaamžės
 - patikimas servisas ir tiekimas

Vimek mašinos – geriausi tavo miško draugai

Oficialus Vimek atstovas Lietuvoje
UAB „MMC Forest“
Plungės g. 43, LT-90313 Rietavas
tel./faks. +370 448 68054
mob. tel. +370 670 24486
www. mmc.lt
www.vimek.se

Nauja
Vimek
miško mašinų
kolekcija

Medkirtė 404 T3

Medvežė 608

Kirtimo galvutė 160

Medvežė 606TT

Biocombi 608

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo ir juodalksnio rąstus
nuo 14 cm skersmens

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
 telefonu: +370 340 60054
el. paštu: info@likmere.lt

LIKMERE
.



I š ė j ę  n e g r į ž t i

KĘSTUTIS TUTLyS 
(1966 02 24 – 2011 05 31)

Birželio 9-ąją į kauno Romainių kapines palydėjome amžinam 
poilsiui Valstybinio miškotvarkos instituto vyresnįjį taksatorių 

kęstutį prakapą. netikėta mirtis 48-erių metų kolegą pakirto 
birželio 7-ąją Vilniaus miškų urėdijos taurų girininkijoje vykdant 
miškų taksacijos darbus. 

kęstutis buvo kilęs iš Marijampolės rajono Vaitiškių kaimo, augo 
gausioje daugiavaikėje šeimoje, todėl jau vaikystėje užsigrūdino gy-
venimo išbandymams. Baigęs padovinio aštuonmetę mokyklą, rink-
damasis profesiją įstojo į kauno a. kvedaro miškų technikumą ir jį 
1982 m. baigė. kiek padirbėjęs tuometiniame kazlų Rūdos BMūGS 
gamybos dešimtininku, kaip ir dauguma technikumiečių, buvo pa-
šauktas atlikti 2-ejų metų karinę tarnybą. 

Grįžęs įsidarbino 1984-1986 m. Veisiejų miškų ūkio pertako, 
kapčiamiesčio girininkijose vyresniuoju miško techniku. Vedė čio-

nykščio girininko dukterį. Sukūręs šeimą, jis 1986-1990 m. dirbo kauno miško chemijos ūkyje sakinimo 
meistru. panaikinus sakinimo meistriją, grįžo į kapčiamiesčio girininkiją, dirbo eiguliu. 1994-1998 m. dirbo 
kauno miškų urėdijoje miško ruošos punkto meistru, Raudondvario girininkijoje girininko pavaduotoju.

1998 m. rugsėjį k. prakapas įsidarbino Valstybiniame miškotvarkos institute inžinieriumi, vykdė že-
mės reformos darbus kėdainių rajone. Jis gerai sutarė su žmonėmis, kruopščiai atlikdavo matavimus. 
čia įgijo patirties rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, žemės sklypų padalinimo, sujungimo 
ir keitimo projektus. Vėliau tai pravertė nuo 2001 m. vykdant valstybinę miškų inventorizaciją. 

norėdamas kelti kvalifikaciją, kilti karjeroje, kęstutis neakivaizdžiai studijavo miškininkystę 
Lžūu, 2006 m. studijas sėkmingai baigė. 

nuo 2007 m. dirbo institute vyresniuoju taksatoriumi. per dešimtmetį k. prakapas inventoriza-
vo 22 girininkijų miškus Druskininkų, Jonavos, kauno, Jurbarko, kretingos, Mažeikių, panevėžio, 
ukmergės, utenos, trakų, Vilniaus miškų urėdijose – iš viso 57 tūkst. ha plote. Deja, liko nebaigti 
darbai taurų girininkijoje. 

Darbe ir gyvenime kęstutis buvo orus, turintis ir ginantis savo nuomonę, labai geranoriškas 
bendradarbiams, linksmas žmogus. Jis mėgo su bendradarbiais pakeliauti, buvo aistringas žvejys. 

netekome darbštaus, sąžiningo, nuoširdaus, skubančio visiems į pagalbą kolegos. toks Jis ir 
išliks mūsų atmintyje.

Dėl skaudžios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Rasai, dukrai akvi-
lei, sūnui Gediminui ir kitiems artimiesiems. 

 Valstybinio miškotvarkos instituto bendradarbiai

Miškininkystės teisės aktų rinkiniai
aplinkos ministerijos Miškų departamento specialis-
tai miškininkų ir miško savininkų darbo patogumui 
sudarė ir šiemet aplinkos ministerija išleido du teisės 
aktų rinkinius: „Miško atkūrimas ir įveisimas“ bei at-
mintinę „Miško savininkui, privačių miškų tvarkymą 
reglamentuojantys dokumentai“. 

teisės aktų rinkinyje ,,Miško atkūrimas ir įveisi-
mas“ pateikti praktinėje veikloje dažniausiai reikalingi 
miškų atkūrimą ir įveisimą reglamentuojantys Miškų 
įstatymo, administracinių teisės pažeidimų kodekso 
straipsniai, nuostatai, Miško įveisimo ne miško že-

mėje taisyklės, Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui 
želdinti išdavimo tvarkos bei Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir in-
ventorizacijos tvarkos aprašai, Miško sodmenų kokybės reikalavimai, taip pat 
Miško želdinimo ir žėlimo projektai, įvairūs želdinių ir žėlinių apskaitos, vertini-
mo žinialapiai ir lentelės, išduodamų pažymų, kitų dokumentų pavyzdžiai.

Miškų departamento specialistų parengtoje 
penktoje atmintinėje Miško savininkui pateikti 
pagrindiniai privačių miškų tvarkymą regla-
mentuojantys miškininkystės dokumentai, ku-
rie buvo papildyti nuo 2008 m. nors miškų at-
kūrimą ir įveisimą reglamentuojantys kai kurie 
teisės aktai čia kartojasi, miško savininkas ras 
reikalingos informacijos apie miškotvarkos pro-
jektą, miško kirtimus, medžių kirtimo amžius, 
medynų ugdymą, leidimų kirsti mišką išdavimo 
tvarkos, pagamintos medienos gabenimo tvar-
kos, pagrindinės žemės naudojimo paskirties 

nustatymo ir keitimo tvarkos bei kompensacijų už miškų ūkio veiklos apribo-
jimus saugomose teritorijose apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašus. 
pateiktos Miško sanitarinės bei Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės, 
taikomos administracinės baudos už padarytą žalą miškui ir aplinkai. 

MG inf.

eidamas 46-uosius gy-
venimo metus, gegu-

žės 31-ąją netikėtai išėjo 
anapilin ilgametis Šakių 
miškų urėdijos miško nau-
dojimo ir miškotvarkos in-
žinierius kęstutis tutlys. 

Sunku rašyti apie buvu-
sį bendradarbį jau būtuoju 
laiku. 

kęstutis gimė ir augo 
Šakių rajono Liepalotų kai-
me. netoliese ošė kazlų 
Rūdos didžiagirė, kiti miš-

kai, lėmę profesijos pasirinkimą. Bet jo kelias į miškininkystę 
nebuvo lengvas. Studijų Lžūa metais teko tarnauti rusų kariuo-
menėje, toliau mokytis. Baigęs 1991 m. Lžūa kęstutis grįžo į 
gimtojo krašto miškus, kur miškininko karjerą pradėjo klevinių 
girininkijoje eiguliu. po metų jam pavesta kurti naują Sintautų 
girininkiją perimtiems kolūkiniams miškams administruoti, sau-
goti. privatizavus daugumą buvusių kolūkinių miškų, Sintautų 
girininkija buvo panaikinta, o jos girininkas k. tutlys nuo 1996 
m. pradžios perkeltas į Šakių miškų urėdiją miško naudojimo ir 
miškotvarkos inžinieriumi. Šiose pareigose jis dirbo iki paskuti-
nių savo gyvenimo akimirkų.

nė vieno pavesto darbo kęstutis nepadarė atmestinai, neį-
sigilinęs į situaciją, nepasitaręs su bendradarbiais, daug reika-
laudavo iš savęs ir kolektyvo. kartu jis visada buvo santūrus, 
nuoširdus, sąžiningas, darbštus ir principingas. už tai kolegų 
buvo mėgiamas bei gerbiamas.

Mums jis išliks kvalifikuoto, išprususio miškininko specia-
listo pavyzdžiu. prisiminsime jį ir kaip labai rūpestingą tėvą, 
geraširdį bičiulį. 

Dėl tragiškos netekties liūdime kartu su be tėviškos meilės 
ir rūpesčio likusia kęstučio dukra kristina ir sūnumi Justu bei 
velionio artimaisiais.

Šakių miškų urėdijos bendradarbiai

Kęstutis Prakapas
1963 03 15 – 2011 06 07

N a u j i  l e i d i n i a i

Mirus buvusiam ilgamečiam trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijos eiguliui Janui Jasutovičiui, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui Miroslavui, dirbančiam toje pačioje girininkijoje eiguliu.

trakų miškų urėdijos kolektyvas
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Liepos 15 d. šią su kak tį pa žy mintį Valsty-
binės miškų tarnybos Miško sanitarinės 
apsaugos skyriaus vyriausiąjį specialistą 
SIGITĄ MIKALAUSKĄ, 17 d. – Valstybinės 
miškų tarnybos Nacionalinės miš kų inven-
torizacijos skyriaus vyriausiąjį in ži nie rių 
MINDAUGĄ MAčIULAITĮ, Kė dai nių miš kų 
urė di jos med ve žės ope ra to rių ARTŪRĄ 
BALANDĮ, 18 d. – Vilniaus miš kų urė di-
jos žemėtvarkos in ži nie rių JONĄ AŽUKĄ, 
22 d. – Jonavos miš kų urė di jos Užusalių 
gi ri nin ki jos ei gu lį SKIRMANTĄ KAčEGA-
VIčIų, 26 d. – Pa ne vė žio miš kų urė di jos 
vadybininkę-dispečerę ASTĄ KAVALIŪ-
NAITę, 28 d. – Šiau lių miš kų urė di jos me-
delyno viršininko pa va duo to ją BIRUTę 
GRyBIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Jona-
vos miš kų urė di jos miš ko ap sau gos ir 
želdinimo in ži nie rių RAIGEDĄ LILEIKĄ, 
2 d. – Ne men či nės miš kų urė di jos Meros 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką VALDĄ ULEVIčIų, 
Uk mer gės miškų urėdijos Taujėnų gi ri nin-
ki jos ei gu lį REGIMANTĄ ŠNIPAITĮ, 9 d. – 
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio dar bi nin ką GINTĄ TIŠKEVIčIų, 
17 d. – Prie nų miš kų urė di jos med ve žės 
ope ra to rių GINTAUTĄ LODĄ, 22 d. – Jo-
navos miš kų urė di jos Gaižiūnų girininkijos 
gi ri nin ko pa va duo to ją VITALIJų JANUŠ-
KEVIčIų, 23 d. – Valkininkų miš kų urė di-
jos Zygmantiškių girininkijos pjūklininką 
JOSIF SKAVINSKIJ, 25 d. – Kre tin gos miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio traktorininką VyTAU-
TĄ PAULIKĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Ro kiš kio 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio darbininką JURIKĄ 
CHLEBNIKOVĄ, 4 d. – Pakruojo miškų urė-
dijos medienos ruo šos, pre ky bos ir tech ni-
nio pa da li nio sandėlio dar bi nin kę GALINĄ 
TUZINIENę, 7 d. – Šiau lių miš kų urė di jos 
urė do pa va duo to ją GIEDRIų TAMOŠIŪ-
NĄ, 18 d. – Uk mer gės miškų urėdijos Tau-

jėnų gi ri nin ki jos ei gu lį KęSTUTĮ KAZIŪNĄ, 
20 d. – Vilniaus miš kų urė di jos Paežerio 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką TADEUŠ GOD VOD, 
Prie nų miš kų urė di jos Balbieriškio girinin-
kijos gi ri nin ko pa va duo to ją VALDĄ KVE-
DARAVIčIų, 25 d. – Tau ra gės miš kų urė-
di jos Pagramančio gi ri nin ki jos dar bi nin ką 
ALGIRDĄ GEDVILĄ, 31 d. – Švenčionėlių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio vai ruo to ją-
ekspeditorių MEčISLAVĄ RUDINSKĮ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Liepos 6 d. šią su kak tį pa žy mintį Tytuvėnų 
miš kų urė di jos sar gą- kū ri ką JUOZĄ MIKA-
LAUSKĄ, 10 d. – Kre tin gos miš kų urė di jos 
Vaineikių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo-
to ją ALEKSANDRĄ VENSLOVAITę, 12 d. – 
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio tiekėją-vairuotoją ALGIMANTĄ 
JURONĮ, 23 d. – Kau no miš kų ir ap lin kos 
in ži ne ri jos ko le gi jos sargę GRAŽINĄ SIN-
DARAVIčIENę. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Liepos 9 d. šią su kak tį pa žy minčią bu vu sią 
LŽŪU Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to Eko-
logijos ka ted ros vedėją profesorę VIDĄ 
MARIJĄ RUTKOVIENę, 15 d. – bu vu sią il-
ga me tę Tra kų miš kų urė di jos kasininkę 
AKELINĄ SAULĖNIENę, 20 d. – bu vu sią 
Varėnos miš kų urė di jos kasininkę JUZEFĄ 
RUTKEVIčIENę.

Liepos 28 d. su kan ka 75-eri Kretingos 
miškų urėdijos urėdui ANTANUI ALGI-
MANTUI BARANAUSKUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Liepos 7 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu sį 
ilgametį Prienų miškų urėdijos Balbieriš-
kio girininkijos eigulį VINCENTĄ KALĖDĄ, 
20 d. – bu vu sį ilgametį Jo niš kio miš kų urė-
di jos ekonomistą VINCENTĄ PALAIMĄ.

Liepos 16 d. su kan ka 85-eri bu vu siai ilga-
metei Kauno miškų urėdijos vy riau si a jai 
bu hal te rei JANINAI GALVELyTEI. 

DRUIDŲ HOROSKOPAS: 

GUOBA, SKIRPSTAS 
liepos 15 – liepos 25, 
sausio 12 - sausio 21 

Grakštūs ir aukšti. tai estetinio tipo žmonės. 
Rengiasi galantiškai ir skoningai, tačiau jiems 
svarbu ne mada, o patogumas. Gimusių po šio 
medžio ženklu bruožai: realizmas, pastabu-
mas, organizaciniai sugebėjimai. Jaunystėje 
būna labai gražūs, tačiau metams einant jų ža-
vumas mažėja. Jie ramūs ir susitvardantys, ke-
liantys pasitikėjimą, tačiau neigiamai reaguoja 
į kitų klaidas, ydas bei nesėkmes. iš prigimties 
malonūs žmonės mėgsta vadovauti, nemėgs-
ta klausyti kitų. Jiems nereikia prabangos, 
neprisiriša prie materialinės gyvenimo pusės. 
Reikalauja iš žmonių besąlygiško teisingumo. 
turi geras rankas – sugeba sukurti puikius 
rankdarbius, meno kūrinius, jų namų ūkyje vi-
sada tvarka. Silpnos sveikatos. Didžiausias jų 
trūkumas – lėtumas, polinkis moralizuoti.

Meilėje ištikimi, rimtai vertinantys šeimy-
nines pareigas. Jei jų meilės pasirinkimas 
sėkmingas, tai jie sugeba sudaryti tokias sąly-
gas, kad meilė jų namuose atšvęstų briliantinę 
santuoką.

po šiuo ženklu gimė: J. Londonas, Š. pero, 
e. Hemingvėjus, i. Mojsejevas, k. kostneris, 
M. Matje, p. Domingo, p. Sezanas, S. Boli-
varas.

Tavo žodžiai suskaldė mane
Tarsi žaibas Pamėnkalnio guobą,
Ir nuvyto žaliavus šaka –
Styro lapai, iš skausmo pajuodę...

Nesakyki, kad žodžiai ne tie,
Kad ne tą pasakyti norėjai...
Kur pradingo gerumas, širdie, –
Gal jį užpūtė nežinios vėjai?

Nesvarbu, kad jauna, kad grakšti, –
Skausmo debesys gaubia viršūnę.
Suskilau į dvi lygias dalis –
Bilijardo sunkus kamuoliukas...

Čia lyg noriu tave apkabint,
Prisiglaust prie alsuojančio kūno,
Čia lyg to padaryt negaliu –
Išdidumas mylėti neduoda...
•••••••

Nesuprasi tu mano jausmų, 
Nes esu aš Pamėnkalnio guoba...

PROSTA SPORINNI

Svei ki na me gi mu sius liepą
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